
D E L T A 

I M 

        

p U L S 

jaargang 2009 - 3 



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

 



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ROSEMA SPORTPRIJZEN 

Kievitstraat 27 
 8446 GN Heerenveen 

 tel: 0622802708 
Email:info@rosemasportprijzen.nl 

                                     
 Website: www.rosemasportprijzen.nl 

Het adres voor uw 
Bekers, medailles, vanen en  

supporters artikelen 
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Dubbeltoernooi 

Maandag 31 augustus was er een dubbeltoernooi. 
De kinderen die op die dag trainen mochten iemand 
meenemen. Een vader, moeder, vriend, vriendin dat 
maakte deze avond allemaal niet uit. 
Hieronder de belevenissen. 

Christine Ik was samen met Eva naar het 
dubbeltoernooi geweest en dat was heel leuk. We 
hebben wel alles verloren. 

Marijke Ik was samen met mijn vader naar het 
dubbeltoernooi. Het was heel leuk en we hadden 
bijna alles verloren. Het was een leuke avond. 

DaniqueIk was samen met mijn buurjongen. Ik 
vond het leuk, want mijn buurjongen speelde wel 
goed. We hadden er twee gewonnen. Ik vond het 
een leuke avond. 

Daniël Ik was samen met Arnt. Ik vond het wel 
leuk. We hadden 5 potjes gewonnen .Ik vond het 
een leuke avond. 

Arnt Ik was samen met Daniël en we hadden 
maar 1 verloren, maar eigenlijk vind ik dat we alles 
hebben gewonnen. 

Wessel Ik was samen met Gilbert, we hadden 
alles gewonnen en het was super gezellig. 
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Gilbert Ik speelde samen met Wessel. We 
speelde wel goed vond ik zelf en we hadden alles 
gewonnen. 

Als beloning kregen ze een oorkonde. 
Gilbert en Wessel hadden de eerste prijs, Arnt en 
Daniël de tweede prijs en Thijs en zijn 
dubbelpartner werden derde. 
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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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Even voorstellen… 
 
 
Mijn naam is:  Danique van den Berg 
Leeftijd:  10 jaar 
Woonplaats:  Heerenveen 
School / opleiding: obs Ljepper  
Groep:
 

 7 

Hobby’s:. tafeltennis, paardrijden 
Lievelingseten: lasagne   
Lievelingsdier: paard   
Favo vakantieland: AmeLAND  
Competitie?:
 

 ja   

Ik mocht een paar keer met Marijke mee naar 
tafeltennis en omdat ik niet mocht kiezen tussen 
paardrijden en voetbal koos ik voor tafeltennis. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: 

 

Marijke, omdat we vaak met elkaar spelen. 
Wie is je beste vriend(in) op tafeltennis: 

 

Uhm….denk denk….juf 
Wat wil je later worden: 

 

niks 
Wat wil je nog kwijt? 

 
 

Ik geef de pen door aan .  
Veel succes! 
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Club Quiz vragen: 

1. Hoe lang is Peter Langen al bij de club? 
a. jaar 
b. jaar 
c. jaar 
 
2. Met hoeveel teams doet Delta Impuls dit 
seizoen mee met de competitie? 
a.  
b.  
c. 
3. Waarom spelen we nu in een andere zaal? 
a. De andere zaal wordt vernieuwd. 
b. De school wordt verbouwd en gebruikt de zaal 
als opslagplaats. 
c. Deze zaal is meer geschikt voor tafeltennis. 
 
4. Wie is tegenwoordig wedstrijdsecretariaat? 
a. Erwin Deen 
b. Peter Langen  
c. Het was Erwin Deen, maar er is nu een vacature 
voor. 
d. Peter Langen nam het over van Erwin Deen, 
maar er is nu een vacature voor. 
 
5. Voor welke datum moeten de stukjes voor het 
nieuwe clubblad ingeleverd worden? 
a.    
b. 
c. 
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Draai het blad en veel kleurplezier!!! 



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

 
 



Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

 
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:.seinen@hotmail.com
 

   tel.: 0513-653524 

Trainingscoördinator:  
Peter Langen 
adres: Rolklaver 2  8446 CK       Heerenveen 
e-mail:  peter.langen@wanadoo.nl      
tel.: 0513-626886 / 06-30294095 (na 18.00 uur) 
 
Jeugdcommissiezaken:  
Mariska van Duuren 
Adres: Wederik 88  8446 AD   
Heerenveen 
Email: mariskavd86@hotmail.com    
tel.: 0513-841712 

mailto:de.smurfen@hetnet.nl�
mailto:pzwaag@yahoo.com�
mailto:peter.langen@wanadoo.nl�
mailto:mariskavd86@hotmail.com�
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Wedstrijdsecretaris senioren:  
Anne Dekker  
adres:  De Rival 22       8401 WR       Gorredijk 
e-mail: familie.dekker01@home.nl     
tel.: 0513-462640 
 
Wedstrijdsecretaris jeugd:  
Peter Langen 
adres: Rolklaver 2  8446 CK       Heerenveen 
e-mail:  peter.langen@wanadoo.nl     
tel.: 0513-626886 / 06-30294095 (na 18.00 uur) 
 
P.R.- commissie:  
Henk de Jong  
 
Kantinecommissie: Anneke Seinen & Peter 
Langen 
 
Recreatie-activiteit:  
Jan de Jong (aanspreekpunt) 
adres; Amelandlaan 31      8443 BV    Heerenveen 
e-mail j.jong10@upcmail.nl.
 

         tel.: 0513-631053 

Website: Jan Zuur info@delta-impuls.nl 
Sponsorcommissie: Jan de Jong & Jochem de 
Haan 
 
Kantinebevoorrading: Peter Langen 
Vrijwilligerscoördinator: Jan de Jong 
 
Materiaalbeheer&bestelling: Peter Langen   
Materiaal-onderhoud: Henk de Haas                      

mailto:familie.dekker01@home.nl�
mailto:peter.langen@wanadoo.nl�
mailto:j.jong10@upcmail.nl�
mailto:info@delta-impuls.nl�
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Hoofdtrainer: Hassan Almudhafar      
Jeugdtrainer: Peter Langen, Mariska van Duuren 
en Jan Woudstra 
 
Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”   
Hondsdraf 1  Heerenveen 
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Het nieuwe clubblad komt uit: 
 
    In………
 

  

 

 
Daarom willen wij: 

- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 30 september 
a.s. 
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet 
meer geplaatst!!! 
 
- De stukken moeten worden aangeleverd als 
WORD-document, lettertype Arial, grootte 12.  
Wij zijn teveel tijd kwijt in het aanpassen van de 
documenten. 

Belangrijk! 
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Lidmaatschap 
 
Aanmelding (bij de secretaris) kan gedurende het 
hele jaar. Opzegging van lidmaatschap kan slechts 
tweemaal per jaar geschieden, per 1 januari en per 
1 juli, schriftelijk, te richten aan de secretaris, met 
inachtneming van één maand opzegtermijn 

 
COLOFON 

 
Clubblad van TTV Delta Impuls, jaargang 2009-2 
Het blad verschijnt viermaal per jaar. Oplage 70 
exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2009-3 verschijnt in oktober 
2009  
Kopie verslagen moet u voor 30 september 
inleveren. 
Anders wordt het niet meer geplaatst in dat 
nummer. 
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 

http://www.delta-impuls.nl/�


Delta Impuls Jaargang 2009 - 03 
 

weigeren. De verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van een geplaatst ingezonden artikel ligt bij de 
oorspronkelijke auteur. 
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