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Van de voorzitter 
 
Het zomerreces komt er al weer aan.  
 
De kompetities zijn afgelopen.  Tot het laatst toe bleef het bij 
de diverse teams spannend. Uiteindelijk kunnen we ons zelf op 
de borst slaan omdat het eerste en het tweede team kampioen 
zijn geworden. Groot feest natuurlijk.  Daarnaast zijn de diver-
se toernooien weer gespeeld. De laatste trainingsdagen zijn 
voorbij.  
 
Wat rest is vakantie en de grote schoonmaak van hoofd, lijf en 
de kantine. Ik wil de hoop uit spreken dat iedereen op de cam-
ping aan zijn techniek en conditie gaat werken. 
 
Namens het bestuur worden de leden nogmaals verzocht om de 
consumpties direct dan wel dezelfde dag af te rekenen. Dan 
wordt de financiële situatie van de club ook weer spic en span. 
 
Ik wens u verder een prettige vakantie en zie u na de zomer 
weer. 
 
Henk de Jong, voorzitter 
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◄Clubnieuws / competitie► 
 
 
Prachtige successen voor Delta Impuls in de voorjaar-
competitie van 2008. 

 
Team 1 en team 2 

KAMPIOEN 
 

 
Team 1  2 klasse A 

Prachtig resultaat voor Delta 1 door maar met liefst 20 
punten meer dan nummer 2 kampioen te worden, en 
zo laten zien dat de degradatie van vorig seizoen zeer 
onterecht was, en mede te wijten aan miscommunica-
tie. 
Pim wordt opgenomen in de 100 %  galerij, klasse 
jongen. Maar ook zijn teamleden stonden op de plaat-
sen 2 t/m 6. 
  
1 Delta Impuls 1 10-82       Pim v/d Zwaag  15-15-100% 
2 Effect 1       10-62  Jochem d Haan  18-17-94 % 
3 Buitenpost 3      10-50       Mark Bruinsma  18-15-83% 
4 Drachten 2      10-46  Duy Nguyen   18-15-83% 
5 YOS 2        10-42  Jan Ale Maat   18-12-66% 
6 Dokkum 3  10-18       Reino Wijnsma (inv)3-2-66% 
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Team 2        3 klasse A 
Team 2 had weinig moeite om het verloren gegane 
terrein, de degradatie uit de tweede klasse te herove-
ren Wel was Ready een lastige tegenstander. Daar de-
ze een 100% man in hun gelederen hadden doch team 
2 liet zien vooral in de breedte sterk genoeg te zijn 
voor een verdiend kampioenschap. 
 
1 Delta Impuls 2 8-61  Arjan Veenstra  24-21-87% 
2 Ready 4       8-57  Lieuwe Koopmans   9-  7-77% 
3 Effect 4       8-37  Arnoud Hofman   18-13-72% 
 4 YOS 5       8-30  Jan Woudstra        18-13-72% 
 5 YOS 8       8-15  Anne Dekker (inv)   3-  3-100% 
 

Team 3        3 Klasse C 
Een lastige en pittige poule voor ons derde team te 
meer als je ook wordt genaaid door YOS die de laatste 
wedstrijd een kompleet ander team liet spelen tegen 
ODI zodat Delta als nog op de degradatie plaats 
kwam. Erg sneu voor ons derde team, daar we gaan 
proberen om toch weer derde klasse aan te vragen 
voor dit team. 
 
 
1 Anja 2           10-77  Reino Weinsma   21-14-66%   
2 YOS 3           10-56  Erwin Deen     3-  2-66% 
3 ODI 2              10-50  Jan Zuur             24-14-58% 
4 Griffioen 1       10 49  Henk de Haas       21-10-47% 
5 Delta Impuls 3 10-48  Vincent Thiescheffer 21- 6-28% 
6YOS 7           10-20 
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Team 4  4 Klasse A 
De “oudjes” van team 4 werden geplaagd door blessu-
res, ziektes en wat al niet meer tegen kon zitten. Zij 
gingen twee maal met twee man weg. 
Doch zij kwam, dit dappere team, nog in de finale 
groep en deed het niet slecht. 
 
1 Anja 4       9-64  Jan Zwier        12-  9-75% 
2Bergum 3  9-52  Anne Dekker       21-14-66% 
3YOS 9       9-47  Peter Langen       21-10-47% 
4Delta 4       9-43  Sjoerd Spoelstra      21-  4-19% 
Effect 3       8-39   invallers 
6 DOV 2   8-23  Ton Schall          3-   2-66% 
7 Drachten  8-26  Johan Ooms         3-   1-33% 
 

Team 5 Klasse 5/6 
Ook het dappere Delta 5 deed het niet slecht en werd 
in iedere geval geen laatste, wat we in de laatste jaren 
wel gewend waren. 
Doch het resultaat is ook niet alles. Als men maar ple-
zier in zijn sport beleeft. En onder aanvoering van 
Johan is dit zeker het geval. 
 
1 Griffioen 3      10-79  Rinus Witte   12-  5-41% 
2 Schieringen 2 10-77       Johan Ooms       24-  9-37% 
3 Flecke Mepta 1 10-69       Jan de Jong        30-  7-23% 
4 DOV 3       10-32  Tryntsje van Ommen 24- 1-  4% 
5 Delta Impuls 5 10-24 
6 Drachten  5     10-23 
 
 

Wedstrijd secretaris Anne Dekker 
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Verslag van Jan de Jong. 
 
Tegen Drachten was de verwachting hoog gespannen. 
De realiteit was, dat Rinus geen punt pakte en dat Jan en Johan 
4 punten op ’t scorebord zetten. 
Dus Drachten 5 – DI 5 eindigde 6-4. 
 
 
Je kon  merken, dat de spelers van Griffioen extra getraind 
hadden. Vooral de dame speelde stukken sterker. 
Er was geen kruid te gewassen. 
DI 5 – Griffioen 3  stand :   0 – 10. 
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In Joure smaakte alleen Johan het genoegen 1 partij te winnen. 
Flecke/Mepta 1 – DI 5   was     9 – 1. 
 
Bij DOV hadden ze de joker ingezet. Een speler met een zeer 
verradelijke service, waar geen van ons team het antwoord op 
wist. We hadden tegenstander Kees beloofd, dat we hem nu 
zouden pakken, maar weer lukte het niet. 
Johan en Jan slaagden er in van de zwakste speler te winnen. 
2 – 8 derhalve het resultaat tussen DI 5 en DOV 3. 
 

Wedstrijdverslag Delta Impuls 5 – Drachten 5       

 15-2-08  

Rinus stond weer achter de tafel en dat was te merken. 3 x 
smaakte hij het genoegen om te overwinnen, al was de laatste 
een benauwde. 
Het duo Johan en Jan trokken in de dubbel ook aan het laatste 
eind. 
We hebben het gemerkt, dat Johan er was. Oerkreten werden 
door de zaal geslingerd. 2 overwinningen in de enkelpartijen 
wist hij uit het vuur te slepen. 
Jan vocht meer tegen zich zelf, maar toch pakte hij 1 overwin-
ning. 
Einduitslag 7 – 3. Onze EERSTE overwinning. 3-werf hoe-
ra!!!!!!!!!! 
Groet Rinus, Johan en Jan 
 
Wedstrijdverslag Griffioen 3 – Delta Impuls 5            
18-02-08  
 
Tussen de badmintonners in stonden wat tafeltennistafels. 
Rinus had een off-day; hij klaagde over de verlichting. 
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Johan was supporter, wat zeer op prijs werd gesteld. 
Tryntsje deed haar uiterste best, maar wist geen partij te win-
nen 
De eerste ronde stond Jan tegenover een zeer technische speler. 
Hier was geen kruid tegen gewassen. In opperste concentratie 
en de nodige krachttermen slakend wist hij de andere 2 spelers 
te verslaan. 
Na afloop smaakten de consumpties geweldig. De fiets van 
Tryntsje werd ingeladen en samen met haar afgeleverd bij haar 
thuisadres in Wolvega. 
In dichte mist wisten we onze huizen ook weer te vinden. 
Einduitslag 8-2. 
Groet Tryntsje, Rinus en Jan 
 

Wedstrijdverslag 3 maart        DOV tegen Delta 5 

 
Weer hadden we moeite om de sporthal te vinden. Na een be-
weeglijke wegwijzer kwamen toch ter plaatse. Johan kreeg zijn 
warme start-koffie.. 
Het inspelen kon beginnen. 
Johan was de eerste die zijn partij binnen haalde. Ook Jan en 
Tryntsje wisten van de zelfde speler te winnen. Fel werden we 
aangemoedigd door Johan. 
Er ontstonden wat problemen met de opslag, die bij de rolstoe-
ler niet buiten de hoeken mocht. 
Verder was het een frustrerende ervaring, dat ook omdat de 
rolstoeler er weer bij betrokken was, dat de tegenstander niet 
om en om hoefde te spelen. De muur was voor ons niet te 
slechten. 
In een spannende 5-setter won Johan van de dame. 
Jan kwam ook in een 5-setter te staan, maar verloor jammerlijk 
13-11. 
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In de laatste ronde stonden we met 5-4 achter. 
Jan zou die dame we even inpakken, maar dat pakte anders uit. 
Jan kreeg te weinig grip op de dame. Eigenlijk was ze ook te 
mager. 
Balend hebben we ons verdriet weg gedronken. 
Uitslag 6-4 
Na enige omwegen pakten we toch de goede weg terug. 
Tryntsje, Johan en Jan  

 

Wedstrijdverslag Delta Impuls 5 – Schieringen 2 

 
We troffen weer de Schieringers, maar nu in een andere samen-
stelling. Een jonge dame was ingeruild voor en Jerommeke. 
Bij ons nam Rinus de plaats in van Johan. 
Johan was weer onze trouwe supporter, die ons coachte en 
aanmoedigde. 
Rinus wist in twee 4-gamers aan het langste eind te trekken. 
Tryntsje komt steeds beter in haar spel en wist ook de beste 
speler van Schieringen keer op keer te verrassen. Vele rallies 
werden door haar gewonnen en dat werd met bewondering ga-
de geslagen. Vooral de laatste tegenstander ontsnapte nauwe-
lijks aan de sterk spelende Tryntsje. 
Jan is er zich van bewust, dat er technisch nog heel wat bij te 
schaven valt. 
Met zijn zuiver op het gevoel spel kon hij de tegenstanders niet 
imponeren. 
Ik wil nog wel even kwijt, dat er iedere ronde weer spelers zijn, 
die niet in deze klasse thuis horen. (veel te goed). 
Einduitslag 2 – 8 
Groeten van Tryntsje, Rinus en Jan.  



 13

◄ALGEMEEN NIEUWS► 
** nieuwe leden 2e kwartaal 2008 : 

Daniël en Gilbert Schaap, zij starten in september ‘08 
met competitie spelen in team 2. 

Ton en Nadya Schall, beide zijn recreatiespelers. 

LET OP: VANAF 1 JULI 2008 WORDT ER 
NIET MEER GEROOKT IN DE KANTINE!!! 
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**  Vanaf september 2008 neemt Gerrit Rosema, ( vader van Marijke ) de 
werkzaamheden voor het clubblad voor  zijn rekening. Daar zijn we als  
bestuur natuurlijk erg blij mee!   
De naam Rosema is al jaren een bekende voor ons, de prijzen worden daar 
o.a. aangeschaft.  
Zie de bovenstaande advertentie.  
 
**  Er zijn klachten binnengekomen van de Gemeente, waarbij gemeld werd 
dat de zaal niet altijd even schoon wordt achtergelaten. 
Dus aan ieder de vraag zijn eigen rommel gewoon in de afvalbakken te 
gooien.! 
 
**  Het seizoen is ten einde, maar er staan altijd nog bedragen open na 
gebruik van consumpties in de kantine van de afgelopen periode. 
Het bestuur heeft besloten deze niet-betaalde rekeningen via automatische 
incasso in juli te laten verrekenen door de penningmeester. 
 
**  Vanaf maandag 25 augustus 2008 beginnen de trainingen weer! 
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◄selectietraining► 
 
Twee keer selectietraining in de zaal van Delta Impuls. 
 
Het afgelopen jaar is de zaal van Delta ook op zondagochten-
den vaak in gebruik geweest. Van 10.00 tot 12.00 uur werd er 
dan de regiotraining van NTTB Noord gegeven. Deze training 
is bedoeld voor Friese jeugd met talent, die bij de eigen vereni-
ging minder trainingsuren kan maken dan nodig is om echt 
verder te komen. Er wordt stevig geoefend en de eerste resulta-
ten zijn er naar: bij het Fries Kampioenschap van 12 januari j.l. 
haalden kinderen uit deze groep alle prijzen binnen in hun leef-
tijdscategorie. De training, waaraan momenteel kinderen deel-
nemen van Effect ’78, YOS, TTV Drachten, en TTV Ready, 
wordt na de zomervakantie voortgezet. De eisen voor deelname 
zullen dan hoger zijn en de prestaties naar verwachting ook. De 
trainer, Henk Mannes uit Balkbrug, is erg ervaren en heeft in 
het verleden al verscheidene van zijn pupillen het Nederlands 
Kampioenschap bij de jeugd zien winnen. Eén van zijn doel-
stellingen bij de training is om voor elk kind de stijl en het ma-
teriaal te vinden die bij hem of haar passen. Over het uiteinde-
lijke doel is hij heel duidelijk: “Het moet een passie van ons 
allemaal worden om Friesland in de breedte naar boven te krij-
gen.” 
 
Intussen is er uit de groep van Mannes een tweede selectie ge-
maakt, die in dezelfde zaal nog extra uren traint, op donder-
dagmiddagen. Dit gebeurt onder leiding van Dong Li, een Chi-
nese trainster. Ze is bepaald niet de eerste de beste. Van 1989 
tot 1992 maakte ze deel uit van het nationale Chinese dames-
team. Ze speelt al een flink aantal jaren in de Duitse Bundesli-
ga, op het hoogste niveau in Europa, en is daar ook jeugdtrai-



 16

ner. Nu leert ze dus bovendien een Friese selectie de kneepjes 
van het vak. Het gaat er stevig aan toe op die donderdagen. Het 
begint met een half uur conditietraining: touwspringen, zij-
waarts bewegen, stoppen en starten, oefeningen voor het ver-
sterken van de beenspieren en oefeningen in evenwicht. Daarna 
volgt meerballentraining, die minstens even intensief is. Ze 
slaat 4 of 5 ballen snel achter elkaar, en ze moeten allemaal 
foutloos terugkomen. Dong Li trekt een half uur per kind uit 
voor die oefening – dat betekent dertig minuten van je forehand 
naar je backhand rennen, zonder een bal te mogen missen. De 
training is dus zwaar, maar haar leerlingen zijn dol op haar, 
want wat ze van deze Chinese leren, leren ze nergens anders. 
 
Wie zin heeft, kan op zondagen of donderdagen een kijkje ko-
men nemen! 
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◄Slot-toernooi►  
 
 

 
Dit werd gehouden op 30 mei. 
Er waren 23 deelnemers. Dit hadden er best meer 
kunnen zijn als er nog meer competitie spelers zich 
hadden aangemeld. Er waren  maar 13 senioren en 4 
jeugd spelers, waar waren de andere?  Verder waren 
er 7 anderen waarvan 2 meisjes die pas lid waren ge-
worden en 1 van Flecke Mepta die zich geroepen 
voelden om een spelletje mee te spelen. 
Van de 23 spelers waren er 6 dames aanwezig, die 
voor een gezellige boel zorgden. 
 
Iedereen speelde voor zichzelf, waarbij er met handi-
cap gespeeld werd. Daarin waren 4 licentie. De eerste 
had tegenover de laatste een achterstand van 15 pun-
ten. De tweede groep een achterstand van 10 punten 
en de derde van 5 punten Er werd in 4 poules ge-
speeld. 
 
Er werden twee sets gepeeld tot de 21 punten met om 
de vijf punten de serve wisselen. 
De puntentelling was als volgt :  
Bij een winst van twee sets kreeg de winnaar 4 pun-
ten. Haalde zijn tegenstander, als deze een mindere 
licentie had, de stand 3-1. Bij een gelijkspel was de 
stand 2-2. De speler met de meeste punten van alle 
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poules werd de winnaar.  Dit gold zowel voor de 
jeugd als de senioren. 
Om 22.30 waren alle wedstrijden gespeeld en was er 
de prijsuitreiking. 
De eerste twee kregen een lekkere taart en voor de 
jeugd was er nog een beker. 
Winnaar bij jeugd was dus Manoek met Geertje als 
tweede. 
Bij de senioren Pim als eerste en Jan Woudstra als 
tweede 
 
De uitslagen waren 
 
Poule A    Poule B      Poule C  Poule D   
   
1 Manoek  16   Peter 14       Jan W  15 Pim  16 
2 Geertje   15   Edith 13   Reino  14 Mark P 13 
3 Mark B  14  Arjan 13   Jan Ale   13 Vincent 11 
4 Jeroen  9  Jorn  12   Gert     9 Johan  10 
5 Gerrit      3  Marijke  3        Sjoerd    4 Arnoud   6 
6 Nadya  3                      Tryntsje   4     Hieke      2 
 
 
Iedereen een prettige vakantie en tot eind augustus 
 

Het bestuur 
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北京 CHINEES RESTAURANT   北京 

= Peking = 

Lindegracht 21 – Heerenveen 

                       0513-625572 
Verzorgt buffet aan huis of bedrijf. 

Elke zaterdag en zondag buffet in ons  
restaurant. Reserveren gewenst!   

北京     北京 
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functies & adressen  
 

Voorzitter: Henk de Jong  
adres: Heidemeer 52 8445 SB    Heerenveen 
e-mail: de.smurfen@hetnet.nl        tel.: 0513-631330 
 
Secretaris & ledenadministratie: Pim van der Zwaag 
adres: Saskiaflat 23  8442 LL    Heerenveen 
e-mail: pzwaag@yahoo.com               tel.: 06-49757739 
 
Penningmeester: Anneke Seinen        
adres: De Warring 15    8447 EB        Heerenveen             
e-mail: anneke.seinen@xs4all.nl    tel.:0513-653524  
 
Trainingscoördinator & jeugdcommissiezaken: Peter Langen 
adres: Rolklaver 2  8446 CK       Heerenveen 
e-mail:  peter.langen@wanadoo.nl     tel.: 0513-626886 / 06-30294095 (na 18.00 uur) 
 
Wedstrijdsecretaris senioren: Anne Dekker  
adres:  De Rival 22       8401 WR       Gorredijk 
e-mail:   familie.dekker01@home.nl    tel. 0513-462640 
 
Wedstrijdsecretaris jeugd: Erwin Deen 
adres: Vuurvlinderstraat 6 8442 DD  Heerenveen 
e-mail: erwindeen@hotmail.com          tel.: 06-30609585 
 
P.R.- commissie:  Henk de Jong & Edith Liemburg 
 
Kantinecommissie: Anneke Seinen & Peter Langen 
 
Recreatie-activiteit: Jan de Jong (aanspreekpunt) 
adres; Amelandlaan 31      8443 BV    Heerenveen 
e-mail: jangeertje41@upcmail.nl          tel.: 0513-631053 
 
Sponsorcommissie: Jan de Jong & Jochem de Haan 
 
Kantinebevoorrading: Peter Langen 
 
Vrijwilligerscoördinator: Jan de Jong 
 
Materiaalbeheer&bestelling: Peter Langen   
 
Materiaal-onderhoud: Henk de Haas                      
 
Hoofdtrainer: Hassan Almudhafar      Jeugdtrainer: Peter Langen en Jan Woudstra 
 
Verkoopactie: Erwin Deen 
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Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”  Hondsdraf 1  Heerenveen 
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Voorlopige opstelling najaarscompetitie 
  
Team 1:  Mark ,Manoek, Geertje, Jelle, Gert en Marlanka. 
team  2 : Marijke, Gilbert, Daniel en Freek. 
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lidmaatschap 
 
Aanmelding (bij de secretaris) kan gedurende het hele jaar. Opzegging van lidmaat-
schap kan slechts tweemaal per jaar geschieden, per 1 januari en per 1 juli, schrifte-
lijk, te richten aan de secretaris, met inachtneming van één maand opzegtermijn 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 

 
Clubblad van TTV Delta Impuls, jaargang 2008-2. Het blad verschijnt viermaal per 
jaar. Oplage 70 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2008-3 verschijnt in september 2008  
 
Website: http://www.delta-impuls.nl 
 
 
Redactie: (éénmalig ! ) de inhoud van dit nummer is grotendeels samengesteld door 
de bestuursleden : Jan de  Jong, Pim v.d. Zwaag, Henk de Jong en Peter Langen. 
Het geheel is samengevoegd door bestuurslid Anneke Seinen 
 
 
Redactieadres: (tot september 2008 ) anneke.seinen@xs4all.nl of de Warring 15 te 
Heerenveen. 
Vanaf september 2008 : Gerrit Rosema, Kievitstraat 27 te Heerenveen. 
Emailadres volgt. 
 
 
Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben op tafeltennis. De redactie kan 
artikelen inkorten, aanpassen, en zonder opgaaf van redenen weigeren. De verant-
woordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst ingezonden artikel ligt bij de oor-
spronkelijke auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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