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T.T.V. DELTA IMPULS 

Van de voorzitter 

De competitie is weer begonnen. Tot op het laatst 
was onduidelijk waar de thuiswedstrijden gespeeld 
zouden worden. In ieder geval kan de 
najaarscompetitie geheel in de gymzaal 
Schoterschans in Oudeschoot afgewerkt worden. 
Hoe het verder zal gaan is echter nog steeds 
volstrekt onduidelijk. Voor de zomer leek het er op 
dat we als vereniging na de zomervakantie naar het 
Oerset zouden kunnen. Dat is inmiddels weer 
achterhaald. 
Op 13 oktober a.s. is er een gesprek met de 
verantwoordelijk wethouder hoe nu verder te 
handelen. Dit is echter na de deadline van uw 
clubblad. Voorlopig blijft dus onduidelijk hoe één en 
ander zich zal ontwikkelen. 
Wellicht kan ik u op de algemene ledenvergadering 
meer vertellen. Deze is op 4 november 2010 in de 
gymzaal van de Schoterschans. 
U bent derhalve allen welkom om mee te denken 
hoe verder te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk de Jong 
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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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Fair Play Toernooi 2010 
 

Zaterdag 4 september vertrokken Jan Zuur en 
Arnoud Hofman om 12.00u naar Harkstede om daar 
om 13.30u het Fair Play Toernooi te starten. Vooral 
voor de gezelligheid, maar ook een beetje als 
voorbereiding voor de eerste competitiewedstrijd op 
maandag 6 september. Eerst stonden de 
bliksemmeerkampen op het programma. Bij de 
bliksemmeerkampen bestaat iedere partij uit een 
tafeltennis tiebreak. Zeg maar een game tot de 7, 
om de twee punten serveren en vanaf 6-6 om de 
beurt. Is er bij 10-10 nog geen twee punten verschil 
dan speel je het beslissende punt, als een soort 
golden point. Jan kon meteen aan de bak in de 
halve finale. Hij was in vorm, Jan verloor dan wel 
drie partijen waarvan eentje onnodig, maar won er 
ook drie. Alles kwam aan op de laatste wedstrijd. 
Jan probeerde een aantal dingen en ging wat teveel 
mee in het “gepiel” van de tegenstander. Hij verloor 
hierdoor zijn laatste partij en dat betekende het 
einde van Jans bliksemmeerkampen. Voor hem 
was het nu wachten op het teamtoernooi.  
Arnoud stond door het tegenvallende aantal 
inschrijvingen meteen in de finale. Hij speelde vanaf 
het begin goed geconcentreerd en maakte weinig 
fouten. Hij verloor slechts één partij, van een 
jeugdlid uit Assen welke landelijk A speelt. Zijn 
service was Arnoud te machtig. Hij stond meteen 
met 4-0 achter en wist dat de winst niet meer 
haalbaar was omdat er slechts tot zeven punten 
werd gespeeld. Met zeven winstpartijen en één 
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verliespartij mocht hij uiteindelijk zeer tevreden de 
tweede prijs in ontvangst nemen. 
 
Jan en Arnoud speelden samen het teamtoernooi. 
De wedstrijdopzet van het teamtoernooi is er één 
die je vaker in de tafeltenniswereld aantreft. Teams 
van twee personen, die beiden eerst een enkelpartij 
spelen (best of three). De opstelling voor de 
enkelspelen is voor elk duel vrij. Daarna spelen de 
beide partners eveneens in best of three het 
dubbelspel. Elke wedstrijd bestaat dus uit drie 
partijen, zodat de eindstand 3-0, 2-1, 1-2 of 0-3 
wordt. 
In de eerste ronde werden beide enkelpartijen 
verloren. Geen schande, de tegenstanders spelen 
1e klasse Drenthe en het niveau ligt daar nu 
eenmaal wat hoger dan in Friesland. De dubbel liep 
prima maar werd op snelheid en slimmigheden, 
bijvoorbeeld een vervelende service, verloren. 
Eindstand: 3-1 verlies in het dubbel. Met de twee 
verloren enkelpartijen stond er 3-0 verlies op het 
scoreboard. Arnoud en Jan vervolgden 
desalniettemin tevreden het teamtoernooi. In de 
tweede ronde kwamen zij grappig genoeg hun 
toekomstige tegenstanders  van maandag 6 
september tegen, Griffioen uit Wolvega. Een mooi 
voorproefje, dus. Arnoud won zijn enkelpartij met 2-
0, Jan verloor zijn enkelpartij met 2-1. De dubbel 
moest uiteindelijk de doorslag geven. Helaas werd 
deze gewonnen door team Wolvega met 2-1. Dit 
betekende dus in totaal een 2-1 verlies, waardoor 
Arnoud en Jan het toernooi eindigden met een 
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driekamp tegen de “mindere goden”. Zij speelden 
het toernooi lekker uit met een tweede plek in het 
driekamp. Het was een gezellig en leerzaam 
toernooi, een aanrader, dus. 
 
A.H. 
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In het nieuws …. 
 
 

De Heerenveense Courant besteedde op 16 
september 2010 aandacht aan de 
competitieouverture van het eerste team. In dit 
krantenbericht wordt gezegd dat de doelstelling 
promotie is. Dit is niet helemaal waar. De redactie 
heeft wegens ruimtegebrek wat zitten schuiven 
waardoor het woord handhaving niet meer terug te 
vinden is.  
Maar ja, ook wel weer leuk… want waarom zou je 
niet het hoogste nastreven? Op naar het volgende 
kampioensschap, dus.  
Arnoud Hofman. 
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Teamindeling najaarscompetitie 2010 

Team 1 
1e klasse 

Arnoud Hofman 
Jan Zuur 
Jornert Glimmerveen 
Wolfert Glimmerveen 
Mark Poos 
 

 
Team 2 
3e klasse 

 
Anne Dekker 
Eddy Lingmont 
Vincent Thiescheffer 
Manoek Atanesyan 
 

 
Team 3 
4e klasse 

 
Sjoerd Spoelstra  
Jan Zwier 
Henk de Haas 
Peter Langen 
Kees Glimmerveen 
 

Team 4 
6e klasse 

Mariska van Duuren 
Tryntsje van Ommen 
Marlanka Zuur 
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U i t n o d i g i n g 
voor de Algemene Ledenvergadering van 

 

T.T.V. DELTA   IMPULS 
 

op donderdag 4 november 2010 om 20.00 
uur  

in de Schoterschans te Oudeschoot 
 
 

A g e n d a  
 
 
 
1. Opening/mededelingen. 

 
2. Vaststellen agenda. 

 
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 

november 2009. 
 

4. Verslag jeugdcommissie. 
 

5. Verslag recreatie. 
 

6. Verslag wedstrijdsecretariaat 
senioren/junioren. 
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7. Verslag penningmeester 2009/2010 en 
begroting 2010/2011. 
 

8. Verslag kascontrole commissie en benoeming 
nieuwe commissieleden 2010/2011. 
 

9. Trainingszaken seizoen 2009/2010. 
 

10. Locatieperikelen. 
 

11. Verkiezing bestuursleden. 
Pim van der Zwaag is aftredend als 
bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor: Mariska van Duren tot 
bestuurslid te benoemen. 
 

12. Rondvraag. 
 

13. Sluiting. 
 

 

KOM ALLEN!! 
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Notulen Algemene LedenVergadering Delta 
Impuls 
 
Datum: 24-11-2009 
 
Locatie: Van Leeuwenhoekweg 2 te Oudeschoot 
 
 
Aanwezig: 
Atanesyan, Manoek Berg, R. v.d.  Bron, Auke 
Dijkstra, Gert  Haas, Henk de   Jong, Henk de 
Jong, Jan de Jong Langen, Peter  Rosema, 
S.Seinen, Anneke Spoelstra, Sjoerd  
Zwaag, Pim van der  
 
1.Opening 
De voorzitter heet alle mensen die aanwezig zijn bij deze 
vergadering van harte welkom. Vijf leden hebben aangegeven 
niet aanwezig te kunnen zijn bij deze vergadering.  

 
2.Vaststellen agenda 
Extra aandachtspunten die aan de agenda worden 
toegevoegd zijn: –  Beschikbaarheid zaal (8) 

 –  Derving kantine-inkomsten (8) 
 

3.Notulen ALV 2009 
Taalkundig: Geen opmerkingen 
Inhoudelijk: Paul Bruining zou zich garant stellen in het geval 
de vereniging financiële schade zou lijden in de situatie dat de 
vereniging niet in aanmerking zou komen voor een ANBI-
status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Al in een vroeg 
stadium van het traject is echter geconstateerd dat een 
sportvereniging niet een dergelijke instelling kan zijn. Daarom 
heeft de vereniging geen aanvraag ingediend bij de 
belastingdienst. 
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4.Verslag jeugdcommissie 
Er zijn maar weinig jeugdleden. Peter heeft het afgelopen 
seizoen weinig tijd in besteed aan het organiseren van 
activiteiten voor de jeugdleden. Mariska zal deze taak van 
Peter overnemen.  

 
5.Verslag recreatiecommissie 
Jan de Jong draagt voor uit eigen werk: “De donderdagavond 
wordt in de regel bezocht door enkele jeugdspelers en drie 
recreatiespelers. Deze combinatie van spelers voldoet goed. 
De recreatiegroep zou best wat groter kunnen zijn. Anneke 
heeft zich afgemeld om te spelen. Auke Bron is van plan ook 
recreatief te gaan tafeltennissen. Het plezier straalt er nog 
altijd vanaf. Na afloop gaat iedereen tevreden naar huis.” 
(bijdrage 2008) 
“In het clubblad staat vermeld dat er een recreatieafdeling is. 
Als je de ledenlijst bekijkt, dan zou je kunnen denken, dat is 
een leuk aantal. In werkelijkheid komt het erop neer, dat drie 
oudere jongeren elkaar op de dinsdagavond (18:30-20:00 uur) 
ontmoeten. Wat mij betreft zou dit aantal best ietsje meer 
mogen zijn. Ik denk, dat voor deze groep geldt, dat het 
bewegen op een voor hun aangename manier de hoofdzaak 
is. Om met Barry te spreken: 'Vooral doorgaan jongen'.” 
(bijdrage 2009).  

 
6.Verslagen competitie 
Jeugd: Peter Langen leest eigen verslag voor: “In de 
najaarscompetitie werd met twee teams gespeeld. Het eerste 
team bestond uit Marlanka, Geertje, Mark, Manoek en Gert. Zij 
speelden evenals vorig seizoen in de eerste klasse. In 
tegenstelling tot het vorige seizoen, toen zij laatste werden, 
werd nu de tweede plaats gehaald. Mark was met zijn 
percentage Bij bijna de beste in deze klasse. Marlanka en 
Geertje hebben weinig gespeeld in verband met blessures. 
Het tweede team kwam in de vierde klasse uit. Zij waren veel 
te hoog ingedeeld. Dit team bestond ui Marijke, Gilbert, Freek 
en Daniel. Er werden niet veel partijen gewonnen. Het is dan 
ook niet verwonderlijke dat zij laatste werden.  
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Met de voorjaarscompetitie in het vooruitzicht dat ik dat het 
eerste team kampioen zou worden, maar het liep heel anders. 
Zij begonnen goed maar in de tweede helft verloren zij 
onnodig een paar partijen. Daarna lieten zij de kop hangen en 
werden zij derde. Ook hier werden de dames gekweld door 
blessures.  
Het tweede team werd verstrerkt met Emma. Zij komt van 
Drachten af, waar zij geen team meer voor haar hadden. De 
zesde klasse lag hun veel beter.  Hier werden zoveel partijen 
gewonnen, dat ze zelfs tweede werden. Voor Emma was deze 
klasse te laag. Zij speelde 100% en kreeg daardoor de 100%-
beker.  
Toernooien: Bij de toernooien die zij speelden werden geen 
resultaten behaald, behalve bij de Friese Kampioenschappen, 
waar Mark kampioen werd en samen met Manoek nog een 
keer de dubbeltitel behaald werd. Bij de 
clubkampioenschappen ging de strijd tussen Mark en Manoek. 
Mark won deze partij en werd dus clubkampioen. “ 
Senioren: Hiervan is helaas geen verslag ontvangen van de 
wedstrijdsecretaris.  
 
7.Verslag kascommissie 
Bestuur kan decharge verleend worden n.a.v. controle van 
kascommissie (Jan Zuur en Auke Bron). Jan zal nog 1 jaar 
deel uitmaken van de commissie, Auke niet omdat hij de 
functie van penningmeester op zich zal nemen (zie punt 9). 
Een nieuw lid zal benoemd moeten worden. Paul Bruining of 
Manoek Atanesyan zal volgend jaar de controle uitvoeren.  

 
8.Verslag penningmeester 
Allereerst wordt door de penningmeester gemeld dat er een e-
mail van Alie Christ (verantwoordelijk binnen de gemeente 
voor de verhuur van sportaccommodaties) waarin melding 
gemaakt wordt over het vies achterlaten van de zaal na de 
avondtraining. Het dringende verzoek van Alie Christ is de 
zaal netjes en schoon achter te laten. 

 
Resultaten seizoen 2008-2009 
– T/m juni 2009 is er nog winst gemaakt 
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– Verlies over 2008-2009 is verwaarloosbaar 
– Seizoen 2009-2010 ziet er allerminst rooskleurig uit 
– De zaal zal minder verhuurd worden; de regiotraining voor 
de Friese jeugdspelers zal elders plaatsvinden. De 
donderdagavond (recreanten) zal komen te vervallen 
– 'Zwakke punt' in de begroting in de begroting voor 2009-
2010 is €450,- aan subsidie te ontvangen. Dit zou een 
stimulans moeten zijn om subsidies binnen te halen 
– Achteruitgang in kantine-inkomsten moet als kostenpost bij 
gemeente ingediend worden. In december wordt er een lijst 
ingediend omdat er dan meer duidelijkheid is over het 
daadwerkelijke verlies. 
– Begroting voor komend seizoen is in tegenstelling tot 
voorgaande jaren niet meer sluitend te krijgen, zonder 
contributieverhoging. De vereniging stelt een verhoging voor 
van €2,50 per twee maanden. De aanwezige leden stemmen 
hiermee in.  

 
  

9.Bestuurszaken 
Jan de Jong en Anneke Seinen zijn aftredend en niet 
herkiesbaar. Auke Bron wordt voorgesteld als opvolger van 
Anneke (penningmeester). De aanwezige leden stemmen 
hiermee in. Mariska van Duuren zal eventueel de taken van 
Jan de Jong overnemen. Met Mariska zal nog wel een aantal 
concrete afspraken gemaakt worden. Jan en Anneke worden 
bedankt voor hun grote inzet.  

  
10.Beschikbaarheid zaal en derving inkomsten kantine 
Begin 2009 werd duidelijk dat de vereniging geen gebruik 
meer kon maken van de gymzaal aan 't Oerset. De school zou 
verbouwd worden en de zaal zou gebruikt worden als 
opslagplaats van schoolmeubels, e.d. De gemeente heeft 
hierop niet tijdig gereageerd en voor de vereniging alternatieve 
speelruimte te vinden. Hiermee is de vereniging dus 
overvallen. Het lijkt erop dat ook van de momenteel 
beschikbare zaal, niet al te lang gebruik gemaakt kan worden. 
De bijbehorende school wordt gesloopt en de zaal wordt 
gerenoveerd (verwachting is in mei 2009). Het grootste 
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probleem is dat de vereniging nu erg veel inkomsten uit de 
kantine mist. Er moet met de gemeente worden gesproken 
worden over de compensatie hiervan. Eventuele 
contributieverhoging zal mede afhangen van deze mogelijke 
compensatie. Henk de Haas is van mening dat de vereniging 
meer druk moet uitoefenen op de gemeente om tot een 
blijvende oplossing te komen. Bijkomend probleem is echter 
dat communicatie met de verantwoordelijke persoon binnen 
gemeente, in zijn geheel ontbreekt, ondanks herhaaldelijke 
verzoeken van zowel Peter, Anneke als Henk (de Jong).  

 
11. Rondvraag 
– In het Skoatter Doarpsnijs kan een artikeltje in geplaatst 
worden. Henk de Jong schrijft in het clubblad altijd een leuk 
voorwoord. Dit zou hij ook kunnen doen voor dit plaatselijke 
krantje. Wellicht dat dit nieuwe leden oplevert 
– Van de clubbladcommissie komt het verzoek om meer 
stukken sneller aan te leveren. Ook wordt de schrijvers 
verzocht dit in het lettertype en formaat aan te leveren die 
afgesproken zijn.  

 
 

Wil je reageren op de notulen?  
 

Of heb je vragen en/of 
opmerkingen? 

 
Kom dan naar de Algemene 

LedenVergadering!!! 



Delta Impuls Jaargang 2010 - 03 

 

 

Even voorstellen jeugd:  

 
Mijn naam is:  Gilbert Schaap 
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Oranjewoud  
School / opleiding: F.C. 
Onderwijs Assistent 
Klas:  1 O.A. 
 
Hobby‟s: Computer 
Lievelingseten: Stampot Boerenkool   
Lievelingsdier: hond en kat 
Favo vakantieland: Kroatië 
Competitie?: nee   
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: vind ik 
een leuke sport 
 
Wat wil je later worden:  Onderwijzer 
 
 
Wat wil je nog kwijt?  

 
  Veel succes! 
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‘’Ben m’n beurs kwijt’’ 
Op vrijdag 1oktober speelde Delta Impuls 2 een 
wedstrijd tegen Y.O.S. Na een aantal spannende 
partijen werd het uiteindelijk 9-1 in het voordeel van 
Delta.  
Na de wedstrijden gingen wij,  Manoek, Anne en 
Vincent, even een biertje drinken om de 
overwinning te vieren.  Na even bijgepraat te 
hebben gingen we omkleden om naar huis te gaan. 
Ik en Anne waren al klaar en gingen in de kantine 
op Vincent wachten. Na een minuut of tien kwam 
Vincent de kleedkamer uit. Hij kwam erachter dat 
zijn portemonnee weg was. Paniekerig riep hij „‟Ben 
m‟n beurs kwijt‟‟.  Hij heeft zijn hele tas overhoop 
gehaald, alles lag over de vloer, maar hij vond zijn 
portemonnee niet. Vincent had de hoop al 
opgegeven en was al van plan om een nieuwe ID-
kaart aan te vragen. Vincent bleef door zoeken, 
maar zijn zoektocht werd onderbroken door een 
speler van Y.O.S.  Hij had opeens een 2e 
portemonnee in zijn broekzak. Hoe kon dat toch? 
Wat bleek, Vincent had zijn portemonnee in een 
andere broek gestopt. We hebben er nog  veel over 
gelachen.  
Tot zover de avonturen van Vincent.  
 
Groeten. 
 
Manoek Atanesyan 
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Handicap toernooi!!! 

 
Waar? Onze eigen gymzaal te 

Oudeschoot! 

 

Hoelaat? 19.00 uur begint het! 

 

Waarom moet je meedoen? 

Dit is het afsluitende toernooi 

van dit jaar. Tevens is dit het 

laatste toernooitje in deze zaal.  

 

Wie mag meedoen? 

Iedereen!! Het is voor jeugd / 

senioren / familie en vrienden! 

 

Geef je nu op bij Peter of 

Mariska. 

 

 

 

27 November 2010 
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PRETTIGE WEDSTRIJD…………….? 
 
Tafeltennis is bij uitstek een sport waarbij je man tegen 
man, man tegen vrouw of vrouw tegen vrouw zeg maar 1 
op 1 moet zien je klus te klaren. Bij het dubbel kun je je 
partner nog de schuld geven bij verlies, bij het enkel sta 
je er moederziel alleen voor, zie maar hoe je eruit komt. 
 
Winnen is leuk, daar doen we het voor, dus moet je 
zorgen van alle markten thuis te zijn en dusdanig 
ervaring op te bouwen om alle fratsen van de 
tegenstander te niet te doen en wel gemikt de juiste 
klappen uit te delen op het juiste moment. 
 
Die ervaring komt door veel spelen en trainen en na een 
paar jaar dit spelletje beoefend te hebben is het mij wel 
duidelijk dat je speelsterkte bepaald wordt door het 
niveau dat je haalt als je niet top bent, een soort basis 
niveau dat je opbouwt uit ervaring. 
 
Als je op je 60e aan deze sport begint ben je al veteraan 
voor dat je het zelf in de gaten hebt, de jeugdige aanpak 
met spinaanval en meppen gaat niet lukken, aan tafel 
blijven staan wat het spel razendsnel maakt is lastig, en 
op grotere afstand (creëer tijd) spelen is alleen voor pus 
sang verdedigers, maar dat speltype is zeldzaam en 
wordt bijna nergens getraind. 
 
Met vallen en opstaan ontstaat voor mij dan een 
speltype met van alles wat, geholpen door  spelen met 
Delta Impulsers die veel verschillende speelstijlen op 
tafel toveren. 
 
De no nonsense speler Sjoerd wisselt vlijmscherpe 
services af met puntenjacht met direct spel. Komt hij in 
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nood dan volgt een soort mirakel forehand, zij- en 
backspin  op afstand van minimaal 3 meter gespeeld, 
uniek in Nederland. 
 
Peter tikt je no-nonsense alle kanten op en Mariska doet 
hetzelfde met een hoog tempo. Ik vind haar het mooiste 
tafeltennis spelen waarbij het begrip schuiven (de 
overlevingsstrategie van de 6e en 5e klasse) geen enkele 
rol meer speelt, een lust voor het oog. 
 
De pur sang sportman Arnoud  speelt alles wat los en 
vast zit, leunt wat achterover waarna de turbo erop gaat, 
een voorrecht om tegen deze 1e klasser te mogen 
sparren. 
Jan tovert mij onmogelijke en ondenkbare services voor 
en heeft een springveer in zijn rechter arm type “maxi 
spin” en als je van hem verliest dan kan hij ook 
uitstekend uitleggen waarom………… 
 
Anne zingt je inslaap met oplepel balletjes gevolgd door 
verwoestende klappen vanuit  de meest onmogelijke 
posities en Henk produceert niet retourneerbare services 
als hij die nodig heeft,blij te zien dat hij weer terug is aan 
tafel. 
 
Wolvert en Jornert zijn rasechte punten jagers die laten 
zien dat je niet overdreven spinnend toch op hoog 
niveau kan spelen. 
 
Manouk is  onbesuist,het vuur leg ik hem vaak aan de 
schenen”, niet normaal zegt hij dan”. 
Mijn oude teamgenoot Kees is gewoon een gemene 
speler, zonder het je te melden, gebruikt hij 
zijn Chinese noppen, om mijn beoogde effect om te 
keren, gevolgd door een doffe klap. 
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Lukt dat niet dan heeft hij nog (enige)badjes in reserve 
om dat beoogde doel alsnog te bereiken. Taai deze 
tegenstander, maar hij is nog niet van mij af…………… 
 
Al met al is Delta Impuls een rijke club met deze variatie 
aan spelers en dank ik voor de bijdrage die zij leveren 
aan mijn tafeltennis loopbaan (als ik 78 jaar oud ben 
speel ik 1e klasse volgens de huidige planning). 
 
Eén tegen één beginnen we te spelen, geven de 
tegenstander de hand en wensen hem of haar een 
PRETTIGE wedstrijd. We starten met twee niet 
retourneerbare services, meppen die van hem/haar weg, 
zoeken zijn/haar zwakke kant op en blijven daarop 
spelen. Eerste set binnen. 
Bij aanvang van de 2e set starten we met de 
melding:”VEEL PLEZIER”. 
Elke spinbal contra spinnen en in nood hoog op de 
backhand, huppekees 2e set binnen. 
Bij start 3e set nogmaals:”VEEL PLEZIER”, inmiddels zijn 
er geen onverwachtse services meer en gaan we” hit en 
run” spelen:scherpe service op zwakke hand met een 
directe klap daaroverheen, helemaal leuk, hier en daar 
nog een rand tafel/net balletje(1000 keer excuus…) mee 
en de klus is geklaard. 
 
Als het meezit verslaan mijn teamspelers deze 
speler/speelster ook er zorg voor dragend dat zijn/haar 
speelavond volledig wordt vergald, een ramp, geen lol 
aan te beleven. 
Een echte “PRETTIGE WEDSTRIJD” wens ik mijn 
sparringpartners toe.    
 
Johan 
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De Jeugd competitie 

Het begin van de competitie is voor de jeugd goed 
begonnen. 
Het eerste team speelt in de derde klasse. 
Danique en Arnt speelden redelijk, zij winnen 
regelmatig hun partijen. 
De twee invallers Christine en Kjelda deden het 
zelfde. Zij staan tot nu toe op de gedeelde laatste 
plaats, dit komt ook doordat zij wedstrijden met 2 
man moesten spelen 
 
Het twee team speelt vijfde klasse. 
Kjelda en Christine doen het buitengewoon goed. 
Marijke, die geblesseerd is aan haar knie doet goed 
haar best en wint ook haar partijen. De eerste 
wedstrijden werden dik gewonnen de laatste ging 
verloren. Zij staan op een gedeelde tweede plaats 
 
Peter 
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Delta 4 speelt tegen Drachten 5 

Vrijdag 8 oktober j.l. had het damesteam een 
nieuwe uitdaging.. winnen van de heren van 
Drachten. De thuiswedstrijd, waar team 1 en team 3 
op dat moment ook de strijdt aangingen, verliep 
goed. Tryntsje was erg goed op dreef vanavond. Ze 
speelde ontzettend goed en heeft een paar sets 
gewonnen. Ook Marlanka was goed op dreef en 
heeft een wedstrijd binnengehaald. Ik had het geluk 
twee wedstrijden binnen te kunnen slepen. Met een 
verlies van 4-6 was het een geslaagde avond. 
Op naar een revanche bij de uitwedstrijd. 
 
Mariska 
 
 
 
 
 
 
 

Bowlen 2011… 
 
Ook het komende jaar willen we weer ingaan 
met een nieuwjaarsreceptie op de 
bowlingbaan. Omdat de opkomst afgelopen 
jaar minimaal was (ook mede dankzij het 
slechte weer) willen we eerst even peilen 
wie belangstelling heeft. Als je 
belangstelling hebt geeft dit door aan 
Peter, dan kunnen we kijken of het door kan 
gaan komend jaar! Ik zou het niet willen 
missen, jullie toch ook niet?? 
 

Mariska 
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Even voorstellen senioren... 
  
 
Mijn naam is: Kees 
Geboortedatum en/ of leeftijd: 52 jaar 
Woonplaats:  Heerenveen 
Verliefd / verloofd/ getrouwd:  Getrouwd 

School / beroep: Schrijver 
Waarom hiervoor gekozen?: Past me 
het best 

Hobby‟s: Tafeltennis 
Lievelingseten: Chinees 
Lievelingsdier: Kat 
Favo vakantieland: Nederland (Limburg)  
Competitie: 4e klasse 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Mijn kinderen 
begonnen ermee. 
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten?: Zoiets lijkt mij vreselijk 
vervelend.  

Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: backhand kap of topspin. 
- aanvallen / verdedigen: forehand topspin of kap. 
- uit of thuis wedstrijd: maakt niet veel uit. 
- bier voor of na de wedstrijd: domme vraag! Nooit bij 
sport natuurlijk! Alleen bij het ontbijt.  
- winnen of verliezen: maakt niet uit. 

Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?  Zeker niet! 

Aan wie geef je de pen door? Peter Langen 
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Licenties Jeugd 

 
Junioren geboren in 1993-1994-1995 

Kadetten geboren in1996-1997 

Pupillen geboren in1998-1999 

Welpen geboren in 2000 of later 

Naam Catorgorie Licentie Rating Klasse 

   Nieuw Nieuw  

   Oud   

Jornert Kadet-2 B-B 375 N D 

Wolfert Junior-2 C-C 321 N D 

Rianne 
Junior-1                                                                    

j B-B 225 N D 

Marlanka Junior-2 C-C 225 N D 

Thijs Kadet-2 D-D 134 3 

Arnt Kadet-1 D-D 131 3 

Emma Pupil-2 D-D 148 3 

Gilbert 
Junior-2                                                                    

j D-D 106 4 

Danique Pupil-2 D-D 74 4 

Daniel Kadet-1 D-D 40 4 

Marijke Pupil-1 D-D 40 4 



Delta Impuls Jaargang 2010 - 03 

 

Delta Impuls 1 verrast met sterk spel 

Het eerste team kwam vrijdag 17 september om 
20.00u weer in actie, in een thuiswedstrijd tegen 
Odi 1 uit Oudega. Odi, dé favoriet voor het 
kampioenschap kwam op volle oorlogssterkte naar 
Heerenveen. De opstelling van de avond: Arnoud 
Hofman, Mark Poos en Jornert Glimmerveen.  
Arnoud begon tegen de topman van Odi, die niks 
van hem heel liet. In drie sets was het voorbij en 
met 7-11, 7-11 en 7-11 stond het 0-1. Jornert 
speelde zijn eerste partij erg sterk en verraste de 
tegenstander. Met 3-1 haalde hij dik verdiend het 
eerste punt van de avond binnen; 1-1. Mark begon 
tegen een oude bekende, Jan Ale Maat, oud Delta 
Impuls lid. In een thriller pakte hij de winst in vijf 
sets, met in de laatste set 11-9. Tegen een goed 
ingespeeld dubbel van Odi maakte Arnoud en Mark 
geen enkele kans, 1-3. Mark, warmgedraaid door 
het dubbelspel had geen moeite in zijn tweede 
partij; 3-1. Arnoud mocht het opnemen tegen Jan 
Ale. Hij won met 3-0, maar echt makkelijk ging het 
niet. Met drie hoge setstanden waaronder eenmaal 
14-12 was Arnoud de meest gelukkige. Jornert en 
Mark gingen beide met 0-3 onderuit tegen de 
topspeler van Odi. Arnoud pakte het laatste punt 
van de avond, omdat Jornert niet van Jan Ale wist 
te winnen.  
Uiteindelijk stond dus een 5-5 eindstand op het 
bord. Tegen Odi een heel mooi resultaat. Delta 
Impuls 1 geldt nog steeds als degradatiekandidaat, 
maar met het vertoonde spel is nog alles mogelijk. 
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Delta Impuls geeft niet thuis 

Voor de tweede keer dit seizoen ging Delta Impuls 1 
met 2-8 onderuit. In eigen huis waren de bezoekers 
uit Buitenpost te sterk. Mark Poos, Arnoud Hofman 
en Wolfert Glimmerveen stonden, na allemaal een 
enkel te hebben gespeeld, al 0-3 achter. De dubbel 
was de eerste partij waar echt weerstand kon 
worden geboden. Helaas verloren Arnoud en Mark 
hem in vijf sets met in de vijfde een 9-11 eindstand. 
Het mocht ook niet zo zijn; op twee belangrijke 
momenten sloegen de tegenstanders toe met twee 
randballen. Dit mag natuurlijk geen excuus zijn. 
Mark en Arnoud maakten helaas net iets teveel 
foutjes tegen een eerste klasse dubbel met meer 
ervaring. Mark kon meteen na de dubbel aan de 
bak. Helaas trok hij de lijn van het goede spel in de 
dubbel niet door naar zijn enkelspel. Hij wist deze 
keer wel een setje te pakken, maar verloor de 
wedstrijd. Pas in de zesde wedstrijd zorgde Arnoud 
dan eindelijk voor het eerste puntje, door in vijf sets 
te winnen. Een overwinning die past bij een 
moeizame avond. Dit was voor Arnoud zijn enige 
winstpartij van de avond. Mark haalde jammer 
genoeg niet meer zijn normale niveau en behaalde 
geen enkele overwinning. Wolfert Glimmerveen 
pakte het laatste punt voor Delta Impuls. Dat was 
ook zijn eerste winstpartij in de eerste klasse; hulde. 
Nu de wonden likken en op naar de volgende 
wedstrijd, die staat over zes dagen alweer voor de 
deur.  
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Barbara tegen Sue: “Wij 

hebben gisteravond tong 

gegeten. Lekker joh! Vind jij 

dat ook lekker? 

Sue: “Tong? Bah, nee! Daar 

hou ik niet van. Ik moet er 

niet aan denken dat ik iets 

zou eten wat een ander in zijn 

mond heeft gehad! Ik heb veel 

liever een eitje!” 
“Dus jij kunt niet 

lezen en schrijven?” 

“Nee, maar ik ben 

van plan een 

schriftelijke cursus 

lezen te gaan 

volgen.” 

Op een middelbare 

school hangt onder een 

kapstok een bordje met 

de tekst: „Alleen voor 

leraren‟. Een paar dagen 

later hangt iemand 

eronder: „Maar je mag 

er ook je jas ophangen‟. 

Weet je ook een leuke 

mop? Stuur hem 

door naar 

mariskavd86@hotma

il.com en dan staat 

hij de volgende keer 

in het clubblad! 

Moppentrommel… 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

HAHAHA 

HAHAHA!!! 

mailto:mariskavd86@hotmail.com
mailto:mariskavd86@hotmail.com
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Wist je dat… 
x  Team 5 in plaats van een 4 persoonsteam 

een 3 vrouwsteam is geworden… 
 
x Dat in dit team girlpower heel goed aanwezig 

is… 
 
x Nico Hakze verhuisd is naar Sneek en vanaf 

dit seizoen dus niet meer speelt bij onze 
club.... 

 
x Manoek nog een jaartje 2 vakken over moet 

doen, omdat hij op 1 tiende punt zijn examen 
niet heeft gehaald… 

 
x Manoek nu dus wel tijd over heeft voor de 

jeugdcommissie… 
 
x Mariska een trainingsdag organiseerde met 

Jan en Peter en vervolgens zelf te laat 
komt… 

 
x Wij tot 1 december mogen spelen in onze 

huidige zaal en daarna een ander plekje 
krijgen in Heerenveen… 

 
x Dat onze vorige zaal, gymzaal „de oerset‟, 

waarschijnlijk wordt verkocht aan een 
projectontwikkelaar… 

 
x Weet je nog een wist-je-dat-je? Mail het door! 
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Functies & adressen  

Voorzitter 
Henk de Jong 
Heidemeer 52 
8445 SB Heerenveen 

 
0513 – 631330 
de.smurfen@hetnet.nl 

 
Secretaris en ledenadministratie 
Pim van der Zwaag 
Anjelierstraat 8 
8441 EK Heerenveen 

06-49757739 
pzwaag@yahoo.com 

 

Penningmeester 
Auke Bron 
Badweg 160 
8442 AH Heerenveen 

 
 
06-33925907 
aukebron@inter.nl.net 

 

Trainingscoördinator 
Peter Langen 
Rolklaver 2 
8446 CK Heerenveen 

 
 
0513-626886 
06-30294095 (na 18.00 uur) 
peter.langen@wanadoo.nl 

  

 
Wedstrijdsecretaris senioren 
Kees Glimmerveen 
Rak 83 
8446NM Heerenveen 
 

0513-627194 
glimmer5@xs4all.nl 

Wedstrijdsecretaris jeugd: 
Peter Langen 
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Accommodatie TTV Delta impuls 
Sporthal obs Schoterschans 
Van leeuwenhoekweg 2 Oudeschoot 
 

Website: Jan Zuur  
info@delta-impuls.nl 
 

Sponsorcommissie: Jan de Jong , Mariska van 
Duuren, Kees Glimmerveen & 
Jan Zuur 

 
Materiaalbeheer en 
bestelling 
 

Peter Langen   

Materiaalonderhoud Henk de Haas      
             

Hoofdtrainer Hassan Almudhafar      
 

Jeugdtrainer Peter Langen, Mariska van 
Duuren, Jan Zuur 
 

Jeugdcommissie Mariska van Duuren 
0513-752010 
mariskavd86@hotmail.com 

 
Vrijwilligers-
coördinator: 

 
Jan de Jong 
 

 
       

mailto:info@delta-impuls.nl
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Het nieuwe clubblad komt uit: 

 
   In februari 2011 
 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 28 januari 
2011. 
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet 
meer geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als 
WORD-document, grootte 12.  
Wij zijn namelijk veel 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 2010-3 Het 
blad verschijnt viermaal per jaar. Oplage 70 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2010-2 verschijnt in februari 2011. 
Kopie verslagen moet u voor 28 januari 2011 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 en Mariska van Duuren, Brekken 15 
8446 LJ te Heerenveen. 
Emailadres: mariskavd86@hotmail.com 
 
Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben 
op tafeltennis. De redactie kan artikelen inkorten, 
aanpassen en zonder opgaaf van redenen weigeren. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst 
ingezonden artikel ligt bij de oorspronkelijke auteur. 

http://www.delta-impuls.nl/

