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Van de voorzitter, 
 

Zoeven las ik in krant dat het Nederlands damesteam tafelten-
nis Europees kampioen is geworden door het traditioneel sterke 
Hongarije te verslaan. Dat mag wel extra worden vermeld. Wij 
zijn een sterk tafeltennisland zij het met wat inbreng van bui-
tenaf. Dat geeft niet want de wereld is van iedereen en sedert 
de schaatser Bart Veldkamp uit Den Haag moet dat ook kun-
nen.  
 
Als Europees kampioen moet dat wel een aanzuigende werking 
hebben op geïnteresseerden en aanstormend talent. Ook de 
snuffelweek is weer achter de rug. We zetten ons schrap voor 
een toestroom aan nieuwe spelers.  
 
U treft in dit nummer aan de uitnodiging aan voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering te houden op 20 november a.s. Er 
zijn weer belangrijke zaken te bespreken. Wilt u weten welke 
dan kunt u het beste op de vergadering komen. Wel kan ik u op 
voorhand mededelen dat er in ieder geval geen voorstel zal 
worden gedaan om de contributie te verhogen. Als vereniging 
hebben wij met veel moeite de eindjes aan elkaar kunnnen 
knopen. Nu we met de kredietcrisis om de oren worden gesla-
gen kunnen we met vreugde constateren dat ons spaarbank-
boekje sluiten dicht gaat en dat dit op IJsland bij de plaatselijke 
tafeltennisvereniging te Reijkjavic waarschijnlijk niet is gelukt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk de Jong. 
 

 



 5

 
 
Geachte leden van Delta Impuls,  
 
Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van TTV Delta Impuls op 
donderdag 20 november a.s. om 20:00 uur in de kantine. 

De agenda voor de vergadering is bijgevoegd (zie onder!) en de 
jaarverslagen 2007/2008 zijn vanaf 10 november beschikbaar. Als u 
hiervan een digitale versie wilt ontvangen, neem dan contact op met 
Pim van der Zwaag: pzwaag@yahoo.com  
Een exemplaar in Wordformaat wordt u dan per omgaande via email 
toegezonden. 

Uw aanwezigheid is nodig en gewenst omdat het over uw club gaat. 

Kunt u echt niet, meld u dan af s.v.p. bij het bestuur of via 
pzwaag@yahoo.com 
 
Wij rekenen op u en tot ziens op 20 november. 
 
Het bestuur. 
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 20-11-2008 
 
 

1. Opening/mededelingen 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen ALV 22 november 2007 
4. Verslag jeugdcommissie 
5. Verslag recreatiecommissie 
6. Verslag wedstrijdsecretariaat Senioren/Junioren 
7. Kantinezaken 
8. Verslag penningmeester 2007/2008 en begroting 2008/2009 
9. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 

commissieleden 2008/2009 
10. Trainingszaken seizoen 2007/2008  
11. Rondvraag 
12. Sluiting  
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De aanschaf van de robot is 
mogelijk gemaakt door: 
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NOTULEN 2007 
 
 

ALV TTV Delta Impuls 
 
Datum:    22 november 2007 
 
Aanwezig: Paul Bruining, Cristina Glimmerveen 

(penningmeester, aftredend), Henk de 
Haas, Henk de Jong (voorzitter), Jan de 
Jong (bestuurslid), Peter Langen (be-
stuurslid), Anne Seinen, Sjoerd Spoel-
stra, Jan Zuur 

Afwezig met kennisgeving: Pim van der Zwaag (secretaris), Erwin 
Deen (secretaris jeugdcompetitie), Cees 
Glimmerveen, Anne Dekker (wedstrijd-
secretaris) 

 
 

1. Opening 
Henk heet iedereen hartelijk welkom. De voorzitter vraagt de aan-
wezigen of er punten aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
Aan de agenda wordt een pauze toegevoegd. Tijdens de pauze kan 
de voorgestelde begroting voor het seizoen 2007-2008 bekeken 
worden. 
 

2. Notulen ALV 2006 
Correcties: 

- Paul Bruining was niet op de vergadering aanwezig. 
Voorafgaand aan de ALV heeft Paul een brief met vra-
gen/opmerkingen aan de secretaris gestuurd 

- Anneke Seinen vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. het 
weren van alcohol uit sportkantines (agendapunt 8). Het 
antwoord hierop is dat er vooralsnog niets is gewijzigd in 
de huidige situatie. Er kan nog gewoon bier worden ver-
kocht in de kantine 

- Anneke Seinen vraagt of de vloer al is gerepareerd. Deze 
is onder handen genomen door Sjoerd Spoelstra. De kos-
ten worden nog voorgelegd aan de vereniging 
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Na het beantwoorden van bovenstaande vragen, worden de notulen 

goedgekeurd 
 

3. Verslag jeugdcommissie 
Verslag wordt door Peter voorgelezen. Volgens Henk de Haas 
heeft Peter het afgelopen jaar goed zijn best gedaan. 

 
4. Verslag jeugdcommissie 

Jan de Jong leest het verslag voor.  
 

5. Verslag wedstrijdsecretariaat 
Peter leest voor wat Erwin Deen geschreven is. 

 
6. Verslag kantinezaken 

Inkomsten vielen lager uit dan afgelopen seizoen. Vooral op door-
deweekse avonden is er weinig omzet gemaakt. De oorzaak hier-
van is dat er nauwelijks jeugdleden vanaf 15 jaar meer zijn, die na 
afloop van de training blijven ‘hangen’ in de kantine. Er wordt ook 
aangedrongen op directe betaling van datgene wat besteld is. Ten 
slotte wordt benadruk dat kantinediensten gedraaid moeten worden 
door het gehele team. Alle leden moeten dus ook op de avond aan-
wezig zijn. 

 
   

               ----------------Pauze---------------- 
 
 

7. Kascommissie 
Sjoerd Spoelstra wordt verzocht zitting te nemen in de kascontrole-
commissie (per direct, voor het seizoen 2006-2007). Na controle 
wordt Sjoerd weer ontheven van deze functie. De reden hiervan is 
dat Renate Buma en Jelle Rieske momenteel geen lid meer zijn van 
de vereniging. Voor de ALV hebben Anneke Seinen (geen benoe-
ming) en Paul Bruining de administratie gecontroleerd. Vevolgens 
leest Paul Bruining voor uit eigen werk. Hierbij wordt de volgende 
opmerking geplaatst: het zou logischer zijn de ledenadministratie te 
laten verzorgen door de penningmeester. Henk de Jong bedankt ten 
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slotte de kascontrolecommissie. Nieuwe leden zijn Jan Zuur en 
Bram Gellekom. Paul Bruining was reeds lid.  

 
8. Jaarverslag penningmeester 

Jan Zuur attendeert het bestuur op de mogelijkheid een bedrag van 
€1500 aan onkostenvergoedingen af te trekken van de belasting. 
Paul Bruining en Henk de Jong gaan dit verder bekijken. 
 
Begroting seizoen 2007-2008 
- Contributie gaat met €0,50 per maand omhoog 
- Koffie in de kantine moet weer worden betaald 
- Vergoeding van de training gaat aanzienlijk naar beneden. Zo-

dra er weer meer mensen aan de training deelnemen, gaat de 
vergoeding weer omhoog 

 
9. Trainingszaken 

Er wordt onderzocht of Hassan als trainer voor de vereniging wordt 
behouden of niet. Als hieruit volgt dat Hassan blijft, dan moet ook 
worden bekeken of leden bereid zijn meer daarvoor te betalen. Er 
is nog niet besloten wie dit onderzoek zal verrichten. 

 
10. Bestuurszaken 

- Cristina Glimmerveen treedt af als penningmeester. Zij 
wordt bedankt voor bewezen diensten en krijgt van de 
voorzitter een bloemetje aangeboden. Hierna wordt An-
neke Seinen voorgesteld als nieuwe penningmeester. De 
aanwezig leden gaan hiermee accoord 

- Jochem gaat zich intensief bemoeien met sponsoraangele-
genheden. Hij zal hiervoor zitting nemen in de sponsor-
commissie 

 
11. Rondvraag 

- Henk de Haas stelt aan Cristina Glimmerveen waarom de 
gehele familie afscheid neemt van de vereniging. Cristina 
geeft hierop geen concreet antwoord 

- Jan Zuur vraagt of het mogelijk is of de jeugdcompetitie 
op zaterdagmorgen vanaf 10:00 uur gespeeld kan worden 
i.p.v. vanaf 13:00 uur 

- Paul vraagt naar de situatie rond de huidige samenstelling 
van het bestuur en hoe het zit met het aftredende bestuurs-
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leden; wie zal er binnen nu en 1-2 jaar aftreden en is hier-
van een schema bekend? Henk de Jong zal dit inventarise-
ren 

- Anneke Seinen vraag of er leesvoer vraagt of er leesvoer 
in de kantine aanwezig kan zijn. Dit is mogelijk 

- Anneke Seinen vraagt wie Cees Glimmerveen als redac-
teur van het clubblad zal opvolgen. Hilde Monsma zal 
hiervoor verantwoordelijk zijn 

- Ten slotte vraagt Anneke Seinen hoe het zit met de forme-
le afwikkeling van de opvolging van Cristina als pen-
ningmeester. Hiervoor zal een formulier bij de Kamer van 
Koophandel worden aangevraagd. Ook bij de Rabobank 
zullen nog enige formaliteiten moeten worden geregeld 

 
 
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage. 
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Hallo allemaal, 
 
Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn team 2 van de jeugd. 
Ons team bestaat uit de volgende spelers Gilbert Schaap, Dani-
el Schaap, Freek Stevens 
en Marijke Rosema. 
Dit seizoen spelen wij voor het eerst competitie. Dit gaat nog 
niet zo heel erg goed.  
De eerste  wedstrijd hebben we alle wedstrijden verloren. In de 
tweede wedstrijd wist Gilbert 1 wedstrijd te winnen. Jammer 
maar helaas in de derde wedstrijd werd alles verloren. 
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Nu moet u wel weten dat wij allemaal net zijn begonnen en 
onze leeftijd is van 9 tot 13 jaar. 
Onze tegenspelers zijn allemaal ouder en horen eigenlijk een 
klasse hoger te spelen. 
Maar van deze wedstrijden leren wij veel en wie weet verslaan 
wij  hun in de toekomst. 
Tot de volgende keer. 
 
Marijke 
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Delta Impuls II tegen Anja II, uit sterker dan 
thuis.  
Vandaag is het dan zover. Anja, uit het verre Damwoude, mag uitkijken 
naar ons bezoek. Om 19.45 dient Delta Impuls haar eerste speler klaar te 
hebben staan voor de belangrijke wedstrijd. Anja, een concurrent in de strijd 
tegen degradatie. Een week eerder versloegen we overtuigend FTTC met 6-
4. Met het vertrouwen zit het dus wel goed vanavond. De opstelling van 
vandaag: Jan Woudstra, Arjan Veenstra en Arnoud Hofman. Iets later dan 
gepland komen we aan. Even inspelen en blauwbekkend begint Jan aan zijn 
eerste wedstrijd. Anja… zo’n warme vereniging en dan een sportzaaltje 
zonder warmte. Of het nu door de temperatuur komt of door Jans matige 
spel, in vier sets is het voorbij en staan we met 1-0 achter. Arnoud is aan de 
beurt. Hij mag meteen aan de bak, volgens bronnen moet hij het meteen 
opnemen tegen Anja’s kopman, die erg snel schijnt te zijn. Arnoud begint 
goed en komt met 0-1 in games voor. De tegenstander herpakt zich en komt 
terug… 2-1. Arnoud weet toch op tijd het spel weer te vertragen en trekt 
met goed spel uiteindelijk aan het langste eind: 2-3. Arjan mag als derde aan 
zijn partij beginnen. Hij kan helaas geen vuist maken tegen zijn stugge 
tegenstander… met toch af en toe goede punten moet hij helaas zijn meer-
dere erkennen in drie sets. De dubbel wordt gevormd door Jan en Arnoud. 
Nog niet eerder speelde dit dubbel in de competitie. Dit blijkt zeker voor 
herhaling vatbaar. De dubbel gaat naar Delta Impuls. Met sterk spel gaat 
Anja’s duo ten onder in vijf sets: 2-3. Uiteindelijk weet Arjan zijn tweede 
partij te winnen. Arnoud steekt vandaag wederom in topvorm en wint zijn 
drie partijen. Jan haalt de hele avond niet zijn normale vorm, hij verliest ook 
zijn overige twee partijen. Aan het eind van de rit staat de score op 5-5. Niet 
geweldig, maar vergeleken met Anja thuis een wereld van verschil. Toen 
werd er nog met 3-7 verloren. Tot slot nog een compliment voor onze 
chauffeur Arjan Veenstra, die ons veilig vervoerde. 
 
Delta Impuls II      
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Spelvreugde 
 
Begeleiders en trainers zijn zich onvoldoende bewust van het 
effect van hun gedrag op het sportplezier van de sporters. 
 
Het gaat er niet alleen om wat je zegt maar ook hoe je het zegt. 
Onderzoek heeft aangetoond, dat bij invloed van de communica-
tie 7% uit woorden bestaat 
 
38% uit de manier , waarop je iets zegt en 55% van wat je over-
brengt via lichaamstaal 
 
wat wel  
genieten van plezierig sporten belonen 
 
positieve feedback 
 
realistisch zelfbeeld en acceptatie van de situatie zoals hij is 
 
jezelf constant willen verbeteren 
 
gevolgen 
 
wat niet 
 
winnen is alleen zaligmakend straffen 
 
negatieve feedback 
 
snel een oordeel vellen, snel afgeleid, negatieve gedachten 
 
meer plezier vergroten van de kans sport leuk te blijven vinden 
 
positieve wenken 
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1) gebruik positieve woorden bij een sportwedstrijd 
2) prijzen van de sporter 
3) zorg, dat de sporter plezier heeft 
4) moedig de sporter aan 
5) praat en luister naar de sporter 
6) behoud een positieve houding 
7) respecteer elkaar 
 
het sturen van de gedachten in de juiste richting  komt ten 
goede aan de frustraties, spanning, zelfhaat, onvrede. 
 
Kwaliteit van het leven en de sportbeoefening. 
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Discobowlen 
 
De nieuwjaars bowling zal worden gehouden op 10 
januari 2009. 
Deze keer is er op veler verzoek ook weer een disco 
bowling avond. 
Doordat anderen eerder waren op deze avond begint 
het dit keer om 23.00 uur. 
Om toch gezamenlijk een gezellige avond te hebben 
wordt iedereen verzocht om 22.00 aanwezig te zijn . 

                       
Introducés zijn toegestaan 

 
De kosten zijn per persoon  € 10,00  
Opgave graag voor 1 december bij Peter.  
E-mailadres is  peter.langen@wanadoo.nl 
De kosten worden in december via automatische in-
casso geïnd. 
Voor de jonge kinderen is nog geen datum afgespro-
ken, maar deze komt zo   spoedig mogelijk. 
 
 Het Bestuur 
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Verslagen van Delta Impuls 5  

Heerenveen, 12 september  

Een thuiswedstrijd tegen Joure. Moedig streden we allemaal. Alleen 
Johan lukte het een punt binnen te halen.  

 D.I. 5 - Flecke Mepta  1-9  

Groet Tryntsje, Johan en Jan  
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Leeuwarden, 15 september  

Als je een Ton inzet om Tryntsje te vervangen kun je verwachten, 
dat er vuurwerk komt. En dat bleek. Toen de kruitdampen waren 
opgetrokken, lagen alle tegenstanders onderuit.  

Tegenstander Kees, die uitstraalt "ik moet winnen", werd door Johan 
en Jan in de pan gehakt. Ook in de dubbel smaakten Johan en Jan het 
genoegen aan het langste eind te trekken. DOV3 - D.I.5 4-6  

Heerenveen, 26 september  

Jan was te kamperen, maar via Johan hoorde ik, dat alle partijen zijn 
verloren.  

 D.I. 5- Drachten 4  0 - 10  

Drachten, 3 oktober  

Jan had z'n dag niet. Johan en invaller Gert wisten ieder een punt te 
pakken Drachten 5 D.I.5 8-2  

Heerenveen, 10 oktober  

Johan was herstellende van een griep en baalde als een stekker, dat 
hij niet fit was. Bij 2 tegenstanders had hij een kans, maar nu nekte 
hem z'n lichamelijke ongesteldheid. Ook Tryntsje en Jan wisten geen 
potten te breken.  

 D.I.5 - Bergum 4  0 - 10  
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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 

Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”  Hondsdraf 1  Heerenveen 
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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 2008-3 Het blad verschijnt viermaal per jaar. 
Oplage 70 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2008-4 verschijnt in januari  2009  
 

Website: http://www.delta-impuls.nl 
 
 
 
 
Redactie:. 
Vanaf september 2008 : Gerrit Rosema, Kievitstraat 27 te Heerenveen. 
Emailadres Info@rosemasportprijzen.nl 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
.  


