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  C1000 v/d Linde heeft een actie.. Bij elke €10,- 

aan boodschappen, krijg je een voucher. Deze 
voucher kun je via de computer in de winkel 
schenken aan onze club!!! 
Ze verdelen in totaal €10.000,-!!! Dit kan dus 
veel geld opleveren voor onze club! 
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Van de voorzitter 

Nieuw seizoen (2013), nieuwe tafels (4 stuks), 
nieuwe leden (Tije, Silke, Mark, Iris, Marcel en 
Johan), nieuwe teams (samenstelling en tweede is 
terug), nieuwe penningmeester (Andries), nieuwe 
voorzitter (Jan), nog net geen nieuwe zaal. Allemaal 
nieuw, lijkt mij een goede start van een nieuw 
sportief jaar.  
 
Gezien ook ik nieuw ben, zal ik mij eerst maar even 
voorstellen. Zoals (bijna) iedereen wel weet, heet ik 
Jan Johannes Zuur. Ik ben informaticus en werk als 
docent development en ICT aan het Friesland 
College in Heerenveen. Zelf woon ik in Joure. Mijn 
gezin bestaat uit mijn vrouw Tineke en mijn 
dochters Marlanka (20) en Lucinde (10). Behalve 
trainer voor onze eigen vereniging, ben ik ook 
trainer bij TTV Drachten. In Heerenveen doe ik dit 
op woensdag en in Drachten op maandag. Omdat ik 
ook nog competitie speel (1e klasse met Arnoud en 
Sander), tracht ik zelf op donderdag te trainen. 
Helaas lukt dit door mijn studie niet elke week. 
Wanneer je nog meer over mij wilt weten, je weet 
nu welke dagen ik aanwezig ben. Je mag mij te 
allen tijde aanspreken, e-mailen mag natuurlijk ook. 
 
Terugkijken doe ik niet zo graag, ik houd meer van 
vooruitkijken. Toch wil ik nog een enkel woord 
besteden aan het afgelopen seizoen. Ook al zijn de 
laatste 2 teams in de onderste regionen beland, 
toch zie ik veel persoonlijke successen, misschien 
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niet in winnen, maar wel in ontwikkeling. Het tweede 
team mocht promoveren, wat uiteindelijk weer twee 
teams oplevert. Het in het vorig seizoen 
teruggetrokken tweede team is er weer. Het eerste 
team heeft zeer goed gespeeld, maar zijn nog op 
zoek naar een goede vervanger voor 
ondergetekende. Hierdoor wordt promotie voor het 
eerste team mogelijk. Volgens mij, kunnen wij 
spreken van een succesvol seizoen, en nu ….. 
 
Het jaar is nog maar koud (letterlijk) begonnen en 
wij hebben al weer verschillende activiteiten gehad. 
Zoals het bowlen en de clubkampioenschappen. 
Tijdens beide activiteiten zag ik een groep mensen 
samen veel plezier hebben. Natuurlijk is het niet 
leuk om te verliezen, maar het was duidelijk dat 
niemand dat echt erg vond. Het meedoen stond 
hoger in het vaandel dan het winnen. Zo hoort het 
ook tijdens clubactiviteiten. De foto’s zijn te vinden 
op onze website. 
 
Ook zijn de eerste competitie wedstrijden, met 
wisselende resultaten, al weer gespeeld. Ik kon zien 
dat iedereen er weer vol voor gaat, de passie spat 
eraf. Eerst de spanning, dan de inzet, waarna een 
ontlading van teleurstelling of geluk ontstaat. Niet 
lang, want de speler moet zich weer opladen voor 
het volgende punt. Als voorzitter, maar ook als 
trainer, vind ik dit het mooiste om te zien. 
 
Er staan voor de komende tijd ook weer 
verschillende activiteiten op de rol, maar ik wil ook 
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jou uitnodigen om nieuwe leuke activiteiten te 
bedenken en in te brengen. Ik hoop dat het ons, alle 
leden van Delta-Impuls, lukt om er weer een mooi 
en actief jaar van te maken, waarin wij samen de 
activiteiten tot een goed resultaat kunnen brengen. 
 
Hier laat ik het voor nu maar even bij. Mochten er 
nog vragen of opmerkingen zijn, je weet de 
bestuursleden te vinden. 
Allen gegroet en tot in de zaal, 
 
Jan Zuur, 
Voorzitter. 
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KAMPIOENTJE YES YES YES                                   
TEAM 3 IN DE BLOEMEN 
 
Nadat Henk de Haas het kloeke besluit had 
genomen om het 3e team te verlaten werd ik 
opgescheept met het aanvoerderschap van team 3. 
We gingen ten strijde met de oude rotten Jan Zwier 
en Anne Dekker, het aanstormend talent Andries 
Nolles en Johan kreeg het dus voor het zeggen:        
aanvoerder???????????????? 
In de praktijk heb ik mij uren bezig gehouden met 
een rijschema waar iedereen bij voortduring 
commentaar op had (weet ik veel waar Bergum ligt) 
en als ik voorafgaand aan de wedstrijd op Jan Zwier 
afstapte om hem te melden dat hij mogelijk eerste 
speler zou zijn dan klonk er een bondig NEEN en 
met de staart tussen mijn benen kon ik mijzelf gaan 
opstellen. 
Kortom ik had niets te vertellen maar barstte wel 
van het geluk, want wat wil het geval????? 
We starten de najaarscompetitie met winsten:10-0 / 
9-1 /10-0/ 9-1 en het ging maar door. 
Andries verslikte zich bij zijn eerste competitie 
ervaring in jaren heel af en toe in een opponent, de 
rest bleef bij voortduring 100% spelen. 
En onder mijn uiterst belangrijke aanvoerderschap 
geschiedde het wonder. 
Team 3 speelde de gehele 4e klasse poule B op 
een hoop en met een gemiddelde van 8,5 punten 
per wedstrijd en 30 punten meer als team dat 2e 
eindigde werden we heus 
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KAMPIOEN YES YES YES doe ons dat maar eens 
na…………….. 
De mannen die al vele jaren uitkomen voor Delta 
Impuls: Jan Zwier en Anne Dekker maakten het 
voor het eerst mee. 
Zonder iemand te kort te willen doen is een speciaal 
compliment op zijn plaats voor Jan, die werkelijk de 
sterren van de hemel heeft lopen spelen (zie 
ranking). Anne en Johan bleven heel lang in het 
spoor en Andries werd per wedstrijd sterker en 
sterker, echt talent. 
De derde klasse ligt nu als uitdaging voor ons, met 
dezelfde teamsamenstelling moet er iets mogelijk 
zijn, wij zien er naar uit. 

Een trotse aanvoerder,….Johan 
 
Opgave bond: 
Jan Zwier  20 uit 21 95 % sterkste 

     speler Poule B 
Johan Ooms  21 uit 24 88 % 
Andries Nolles  18 uit 21 86 % 
Anne Dekker  20 uit 24 83 %   
 
 
 
  
C1000 v/d Linde heeft een actie.. Bij elke €10,- 
aan boodschappen, krijg je een voucher. Deze 
voucher kun je via de computer in de winkel 
schenken aan onze club!!! 
Ze verdelen in totaal €10.000,-!!! Dit kan dus 
veel geld opleveren voor onze club! 
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Co- sponsoring 

Co-sponsoring houdt in dat je de club sponsort met 
een x bedrag per jaar. Je kunt zelf kiezen welk 
bedrag, met een minimum bedrag van €10,00.  
Word jij nummer ….10…..?? 
 
1. J.W. de Vries 
2. S. Spoelstra 
3. E. Pengel 
4. J.H. de Jong 
5. A. van Gellekom 
6. P.H. Langen 
7. P. Bruining 
8. Pim v.d. Zwaag 
9. Arnoud Hofman 
10. ????10????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wie wordt toch 
die nummer 

10???? 
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TOURNOOI SPELEN ECHT WEL LEUK, 
MAAR………… 

In een voorgaande editie van ons clubblad heb ik 
per ongeluk gemeld dat Anne bij twee toernooien in 
de voorronde werd uitgeschakeld en het mij 
supporteren tot in de finale als levenslust eigen 
maakte. Dat je dit niet moet doen is mij nu wel 
duidelijk. 
Zaterdag 17 november togen Joost, Anne en ik naar 
Delfzijl voor het 3e Havenstadtoernooi 2012. Joost 
had net een nieuw batje gekocht, liep te 
pielemuizen, doe ik geen verslag van. 
Anne en ik waren in verschillende poules ingedeeld, 
helpen we elkaar met het analyseren van 
tegenstanders en het geven van tactische tips. 
Anne had twee sterke junioren in zijn poule en zag 
zijn geest al dwalen; weer eruit in de voorronde, om 
gek van te worden. 
Ik maar op hem inpraten, “Joh, speel je eigen spel, 
heeft iedereen last van, ga voor goud, het moet 
kunnen, kop op, in de competitie ben je ook sterk en 
ga zo maar door……………………..”. 
Resultaat???? Anne wint zijn poule met 
glans……..(dat heb ik……..). 
Ook ik win mijn poule en we slaan ons beiden zo de 
finale in, niet te geloven. 
Anne die mij bij het vrij spelen op de maandag 
(te)vaak verslaat, had ik wel als laatste tegenover 
mij willen zien (dat heb ik…..) 
Eerste game, ik sta 10-8 voor, glipt door mijn 
vingers, 1-0 voor Anne. 



Delta Impuls Jaargang 2013-1 
 

De jaren dat ik als koopvaardij officier de oostkust 
van Amerika heb bevaren leerde ik het hurricane 
seizoen kennen. Die onaardse stormen geven ze 
een bijnaam, de 1e begint met een A. 
Hurricane Anne sloeg mij letterlijk van tafel in de 2e 
game, donder en geweld, het publiek op de banken. 
2-0 voor Anne (dat heb ik…….) 
Als Anne is uitgeraasd, gaat hij liggen, 3e game met 
gemak voor mij de wedstrijd kenterde 2-1. 
4e game: Anne smasht 4X een bal ik haal hem 4X 
terug,5e smash netballetje (dat heb ik…….) 
Anne speelt een hele hoge bal, valt loodrecht naar 
beneden, je hoorde het niet, je zag het niet randbal 
(dat heb ik…….) 
Toen Anne deze game bij elkaar had gerammeld, 
omarmden we elkaar: hij was de volkomen terechte 
winnaar en ik was de volkomen ten onrechte 
verliezer. Delta Impuls 1e en 2e prijs . 
En dan het ergste, achter in mijn Panda, de hele 
weg van Delfzijl naar Gorredijk een schaterende 
Anne met het ophalen van herinneringen aan die 
geluksballetjes……… 
(DAT HEB IK…………….) 
 
Johan 
 
 
 
 
 
 
    

Ja, ik wil wat betekenen voor 
de club….. 



Delta Impuls Jaargang 2013-1 
 

 
 

 

Mijn naam is: Joost de Kleijn 
Geboortedatum en/ of leeftijd: 13-09-1989 (23 jaar) 
Woonplaats: Heerenveen 
Verliefd / verloofd/ getrouwd: Ik heb een relatie 
 
School / beroep: Zakelijk adviseur op het gebied 
van verzekeringen 
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Omdat je 
met veel verschillende mensen/bedrijven in contact 
komt. Daarnaast geeft het voldoening als je een 
goed advies hebt kunnen geven. 
 
Hobby’s: Ik ga graag naar het snookercentrum,  
bioscoop, uitgaan, sport kijken, tafeltennis 
(natuurlijk!!!), De ontwikkelingen in de financiële 
markt. 
Lievelingseten: Lasagne  
Lievelingsdier: Het vogeltje in mijn vogelhuisje! 
Favo vakantieland: Niet echt een land. Een stad die 
wel erg veel indruk op mij heeft gemaakt is New 
York. 
 
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja bij Griffioen in 
Wolvega. Ik heb de afgelopen 3,5 jaar in de derde 
klasse gespeeld in het tweede team van Griffioen. 
Door spelersgebrek ben ik nu terecht gekomen in 
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het eerste team van de Griffioen die uit komt in de 
tweede klasse. 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Dit komt 
door de pauzes op de middelbare school. Daar is 
tafeltennis voor mij begonnen en is bij mij de wil 
ontstaan om er beter in te worden. Sinds mei 2003 
ben ik lid van Griffioen waar Mariska mij nog heeft 
leren tafeltennissen. Sinds het najaar van 2006 
actief als competitie speler. Destijds begonnen in de 
5de klasse senioren.  
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel 
eens een beschuitje willen eten?: Eigenlijk houd ik 
niet zo van beschuit maar als ik zou moeten kiezen 
zou ik best een beschuitje willen eten met Silvia 
Hoeks (actrice). 
 
Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: backhand 
- aanvallen / verdedigen: verdedigen 
- uit of thuis wedstrijd: uit 
- bier voor of na de wedstrijd: na de wedstrijd 
- winnen of verliezen: winnen! 
 
Wil je nog wat kwijt  
aan alle trouwe lezers? 
Oant Sjen! 
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Mijn naam is: Iris Krips 
Leeftijd: 12 jaar 
Woonplaats: Heerenveen 
School/opleiding: De Trime, 
Beetsterzwaag 
Klas: Groep 8 
 
Hobby’s: Tafeltennis 
Lievelingseten: Pizza 
Lievelingsdier: Kat 
Favoriete vakantieland: 
Portugal 
Competitie: Nee 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: ik vind 
het erg leuk 
 
Wat wil je later worden: Fotografe  
 
Wat wil je nog kwijt: Niks 
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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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Hoi! 
Mijn naam is Luc en ik heb werkelijk geen idee 
waarover ik zal schrijven omdat de anderen al over 
alles hebben geschreven. Dus ik vertel maar over 
de training. 
De trainingen zijn meestal leuk met een grote 
diversiteit aan oefeningen. We beginnen altijd met 
een warming-up, bestaand uit een aantal rondjes 
rennen en dan het rekken en strekken van de 
spieren. Daarna begint het inspelen met je 
sparringpartner die elke week anders is. 
Forehand op forehand en backhand op backhand. 
Dan komen de oefeningen en soms sluiten we af 
met een spel. Ik hoop dat ik genoeg heb verteld en 
anders: Mijn boterham vanochtend was heel lekker. 
 
Luc Smits 
 
De competitie, jeugd 
Op 02-02-’13 begon de competitie weer. Wij 
(Christine, Arnt en ik) moesten de eerste wedstrijd 
tegen Ready. In dat team zitten Kira, Luke-Jan en 
Gago. We moesten om 14.00u beginnen en dus 
gingen we weg om 13.00u. 
Christine moest eerst tegen Gago en die verloor ze. 
Daarna moest Arnt tegen Kira, die won hij. Daarna 
moest ik tegen Luke-Jan en die verloor ik met 3-1. 
De dubbel ging niet echt goed, Christine en ik 
verloren. De einduitslag was 4-6. Ik 2, Arnt 1 en 
Christine 1. 
 
Groetjes Danique 
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De clubkampioenschappen jeugd 
 
Zaterdag 19-01-’13 waren de 
clubkampioenschappen. 
Het begon om 11.00u tot en met 18.30u. 
Er waren 2 poules. 
Eén met Christine, Danique en Arnt en één met de 
rest van de jongens en ik. 
We gingen op een gegeven moment bowlen. 
En toen was het afgelopen. 
 
Van Iris 
 
 
Hoi, ik ben Gertjan. 
De clubkampioenschappen waren erg leuk. 
Ik speelde tegen Arnoud, Rein, Aise, Iris, Mark en 
Gabriël, ik heb alleen van Arnoud gewonnen. 
Daarna gingen we bowlen. 
Ik zat daar in de groep bij Jelmer, Danique en Rein. 
Na het bowlen gingen wij eten. 
We aten patat, ik nam daar een frikadel bij. 
Nu ben ik wel uitgeschreven. 
 
Gertjan 
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Hé allemaal, 
 
Op zaterdag 19 januari deed ik mee aan de 
clubkampioenschappen. 
Eerst gingen we in de zaal allemaal een toernooi 
spelen. En raad eens… ik ben vierde geworden. 
Toen we klaar waren met het toernooi gingen we 
bowlen. Ik zat bij het bowlen bij… Christine, Mark 
(ikzelf dus), Arnt, Tom en Peter. 
 
Mark 
 
Nu ik dit schrijf is het 7 februari en heb ik net tegen 
Aise gespeeld. Dat ging best wel goed. Van Aise 
moet ik nu schrijven dat Arnoud gelijk heeft over het 
feit dat ik teveel praat tegen Aise. 
Het is nu officieel dat dit stukje nergens op slaat. 
Aise en Mark zijn nu aan het tafeltennissen, nou 
ja… eigenlijk een spelvariant waarbij de tafels een 
stukje uit elkaar staan en zonder net. 
Er zijn ook nog andere mensen aan het spelen. 
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En zo ziet hun spel er dus uit. 
Is het 20:00 uur, word ik nog bekogeld!!! 
 
Christine 
 

 
 
Deze strip is gemaakt door Aise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekening is gemaakt door Mark. 
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C1000 

Op 8 maart a.s. tussen 13.00 – 18.00 uur staan wij 
als club bij de C1000 in Heerenveen. Hier gaan wij 
onszelf promoten om op deze manier extra 
vouchers voor de club te verdienen. We gaan 
bijvoorbeeld helpen met boodschappen inpakken en 
we geven een demonstratie tafeltennis. Wil je 
komen helpen? Graag!!! Wij kunnen het namelijk 
niet alleen! Geef het even door aan Arnoud en/of 
Kosto. Zij regelen deze activiteit. 
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‘Poule des doods’ overleeft, als 
clubkampioen uit de bus 

De clubkampioenschappen senioren van het jaar 
2012 werden gehouden in de eerste maand van het 
nieuwe jaar. Vorig jaar kon het toernooi door 
omstandigheden niet gehouden worden en dus 
speelden meer dan 20 senioren alsnog om de titel 
‘clubkampioen 2012’. Iedereen begon de avond in 
een poule van drie of vier spelers. Hierna werden 
de spelers over drie poules verdeeld; de A-poule 
(nummers 1), B-poule (nummers 2) en C-poule 
(nummers 3 en 4). 
 
Het had niet veel gescheeld of ik was actief 
geweest in de B-poule (daar was ik minder tevreden 
mee geweest, als sportman wil ik natuurlijk het 
hoogst haalbare). Danique en Peter versloeg ik met 
3-1 en 3-0, de wedstrijd tegen Joost (top 3e klasse) 
verliep heel anders. Net als in 2011 bracht hij mij in 
moeilijkheden. In de vijfde game kreeg Joost zelfs 
een matchpoint, dat ik gelukkig wist weg te poetsen. 
Uiteindelijk vocht ik me, hortend en stotend, naar de 
winst en kwam ik terecht in de A-poule, die sterk 
bezet was. Met de tegenstanders Jan Ale Maat 
(Noordelijke divisie), Sander Derkx (1e klasse), Jan 
Zuur (1e klasse), Jan Zwier, Andries Nolles en 
Vincent Thiescheffer (alle drie top 3e klasse) kon ik 
mijn borst nat maken. Geen best of five dit keer, 
maar best of three. Het gaat dan slechts om twee 
gewonnen games en als je pech hebt (met een 
aantal net of randballen tegen) kun je zomaar van 
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iedereen verliezen. Ik was dan ook niet zo zeker 
van mijn zaak, zeker niet met de thriller tegen Joost 
in mijn achterhoofd. Gelukkig vond ik mijn vorm op 
tijd terug. Niemand wist een game van mij af te 
snoepen, al zaten Andries en Jan Zuur dichtbij.  
 
Ook Sander kwam ongeslagen de ‘poule des doods’ 
door en dus was de beslissingswedstrijd een 
herhaling van de vorige twee edities van de 
clubkampioenschappen. De vorige keren was 
Sander duidelijk te sterk, twee keer won hij met 3-0. 
Echter, op de afgelopen toernooien (Idéfix en 
Poldertoernooi) versloeg ik Sander. Het kon dus alle 
kanten op. Dat bleek ook na de eerste twee games. 
Met een 1-1 tussenstand moest een derde game de 
beslissing brengen. Het bleef gelijk op gaan en op 
11-10 had ik een matchpoint tegen. Sander wist 
deze niet te verzilveren en kreeg daarna mijn 
service niet op tafel. Nu was het matchpoint voor mij 
en die kans greep ik met beide handen aan. Voor 
de eerste keer werd ik clubkampioen van de A-
poule bij de senioren. Als beginnende senior won ik 
al eens in de B-poule en één keer wist ik 
clubkampioen te worden bij de jeugd, (als jongetje 
van 16 en toen al getraind door jeugdtrainer Peter 
Langen) in 2005. Volgend jaar, of eigenlijk dit jaar – 
we lopen immers een jaar achter – hoop ik mijn titel 
met succes te verdedigen zodat de mooie beker op 
mijn kast mag blijven staan. 
 
Arnoud Rudolf Hofman 
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Iedereen heeft het druk… 

En ik ook… 
En dat is één van de redenen waarom ik op de ALV 
heb aangegeven een stapje terug te doen.  
Ik heb mij de afgelopen jaren veel proberen in te 
zetten voor de club en de functies die ik op mij heb 
genomen, zijn er in de loop der tijd steeds meer 
geworden.  
Het is best vreemd eigenlijk om te zien dat een 
vereniging draait op een paar mensen, die eigenlijk 
alles op zich nemen. En dat terwijl sommige taakjes 
met een uurtje of 5 per jaar (!!!) gedaan kunnen 
worden… 
 
Iedereen heeft het druk, maar wie heeft er nou niet 
5 uurtjes per jaar over voor de club?? Iedereen, zou 
je zeggen… maar niets is minder waar.. want zodra 
er iemand gevraagd wordt voor een functie, is de 
reactie vrijwel altijd ‘nee’.  
 
Neem bijvoorbeeld mijn taken, de taken waar ik het 
liefst dit jaar nog afstand van wil doen.  Dit is 
overigens niet omdat ik de taken niet leuk vind om 
te doen, maar door lichamelijke klachten het 
allemaal niet meer kán doen. 
 
_ Ik zit in de jeugdcommissie. 
Wat doe je dan? Je organiseert activiteiten voor de 
jeugd, bijvoorbeeld clubkampioenschappen, bowlen 
of samen loten verkopen voor de grote clubactie. 
Tijd wat je hiervoor kwijt bent? Gemiddeld zo’n 5 tot 
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10 uur per jaar. Dit is inclusief te tijd dat je bezig 
bent met de activiteiten! 
 
_ Ik maak het clubblad. 
Wat doe je dan? Ik verzamel alle stukjes en bundel 
dit (hopelijk) op een leuke manier samen. 
Tijd wat je hiervoor kwijt bent? Drie keer per jaar 
zo’n 4 uurtjes (mits je enigszins handig bent met 
WORD) 
 
_Ik zit samen met Jan Zuur in de PRcommissie.  
Wat doe je dan? We proberen sponsoren te vinden. 
Dit is erg lastig in deze tijd en daarom staat dit op 
een laag pitje. 
Tijd wat je hiervoor kwijt bent? Maximaal 5 uur per 
jaar. 
 
_ Ik zit in de toernooicommissie. 
Wat doe je dan? Samen met Peter en soms enkele 
anderen organiseer je toernooitjes als het 
slottoernooi, clubkampioenschappen en het 
SinteKersttoernooi.  
Tijd wat je hiervoor kwijt bent? Maximaal 5 uur per 
jaar, want je verdeelt de taken en je doet het niet 
alleen. 
 
_ Ik zit in het bestuur. 
Wat doe je dan? Meebeslissen over zaken die de 
club en alle leden aangaan.  
Tijd die je hiervoor kwijt bent? Ongeveer 2 uur per 
maand, afhangend van je functie binnen het 
bestuur. 
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Samen is dit best een pakket en kost het redelijk 
wat tijd, maar niemand vraagt je om alles op je te 
nemen… Kijk eens in het lijstje en bedenk of je 5 of 
10 uurtje per jaar overhebt… en wat je dan graag 
zou willen betekenen voor de club… 
 
Vrijwilligerswerk… wordt zwaar onderschat… 
Maar al is het een kleine bijdrage…  
Onze club kan niet zonder!!! 
 
Dus mail mij op pr@delta-impuls.nl als jij denkt één 
van deze taken van mij over te willen nemen. En 
nogmaals, je bent dan niet alleen..  
 
Groetjes, 
 
Mariska.  

mailto:pr@delta-impuls.nl�
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Op deze foto zie je Arnt en Danique strijden voor de 
winst van een oefenwedstrijdje. Helaas zijn zij de 
bal uit het oog verloren en kunnen ze niet verder 
spelen. Help ze weer op gang door te raden onder 
welk nummer de bal verstopt zit. Het goede 
antwoord staat achterin het clubblad!   
 
 
 
  

WAAR IS DE 
TAFELTENNISBAL? 
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Verslag najaar 2012 

Het eerste team speelde in de eerste klasse. Dit 
team bestond uit Arnoud, Sander en Jan. Zij werden 
derde. Tegen het gedegradeerde dokkum werd de 
eerste wedstrijd een 5-5 en de tweede een 7-3 
overwinning voor Dokkum. Deze lieten even zien 
wie er terecht gepromoveerd waren. 
De wedstrijden tegen Anja waren de sleutels voor 
de tweede plaats: Delta verloor ze beide  
Sander haalde 73%, Arnoud 77 % en Jan Zuur 0 % 
 
Dokkum 75 
Anja   57 
Delta   54 
YOS   40 
Buitenpost 37 
Griffioen  37 
 
Het derde team speelde in de vierde klasse. Deze 
jongens hadden een makkie. 
Zij klaagden er over geen tegenstand te hebben in 
tegenstelling tot het vierde. Zij waren al ver voor het 
einde kampioen. In dit team werd Henk op zijn 
eigen verzoek vervangen door Andries. Verder 
speelde mee Johan, Jan en Anne. 
Jan Zwier 95 %,Johan 88, Andries 86 en Anne 83 
Volgend seizoen in de derde klasse. 
 
Delta   85 
Effect   55 
Bergum  51 
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Ready  40 
Yos   33 
Buitenpost  32 
 
Het vierde team werd in de vierde klasse ingedeeld. 
Dit team bestaande uit Sjoerd, Peter, Henk en 
Tristan. In deze klasse speelden twee teams die 
vorig seizoen derde klasse hadden gespeeld. 
Sjoerd wist in de laatste wedstrijd van zijn 100% 
verlies af te komen door twee partijen te winnen. 
Zij wisten maar 1 wedstrijd gelijk te spelen, de rest 
werd verloren. Zij werden dan ook laatste YOS 5 
werd kampioen. 
Henk haalde 48%, Peter 22 %, Sjoerd 10% en 
Tristan 7%. 
Zij spelen het volgende seizoen 5 klasse. 
 
YOS 5 79 
YOS 4  60 
ODI   53 
Anja  46 
Drachten  41  
Delta   21 
 
Het laatste team speelde in de gedeelde vijfde en 
zesde klasse. Hierin speelde Tryntsje, Rob, Gilbert 
en Mariska. 
Nadat er zeven wedstrijden gespeeld waren, werd 
deze poule op gedeeld in een A en B poule. 
Delta kwam op de laatste plaats in de B poule 
terecht. Nadat er nog drie wedstrijden gespeeld 
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waren kwamen zij op de een na laatste plaats 
terecht. 
Griffioen werd kampioen. Mariska 40% en 76%,  
Tryntsje 6% en 17%,Rob 25% en 44% en 
Gilbert 7% en 50%. Dit team speelt nu weer in een 
gedeelde 5e en 6e Klasse. 
 
Griffioen  72   Schieringen 53 
Lemmer  59  Ready  52 
Drachten 59  Delta   26 
DOV   59  ODI   20 
 
Jeugd 
De jeugd speelde in de tweede klasse. Zij deden 
het beter dan het jaar daarvoor. 
In de tweede helft van de competitie begonnen zij 
beter te spelen en klommen van de laatste plaats 
naar een gedeelde vierde plaats. Ook nu speelde 
ze weer zeer wisselvallig. De laatste wedstrijd 
wonnen ze wel met 6-4 van de kampioen. 
Christine 76 %, Art haalde 52% en Luc 10%.  
Zij spelen in het voorjaar eerste klasse. 
 
GTTC 3 65  
Ready  58 
GTTC 4 50 
Delta  46  
Nordic  46 
Argus  35 
 
 
Peter 



Delta Impuls Jaargang 2013-1 
 

Het veteranen toernooi 2013 

Op vrijdag avond 18 januari gingen de oudjes naar 
het veteranentoernooi in Loppersum: Jan Zuur, 
Anne Dekker, Peter Langen, Sjoerd Spoelstra en 
Jan speelde in de F licentie; hij was licht 
geblesseerd aan zijn rug. Een goed excuus om 
alles te verliezen. 
De andere drie speelde in een samengevoegde G 
en H licentie. 
Sjoerd en Peter wonnen er allebei twee en verloren 
er drie. Peter won er twee met 3-0. De verlies 
partijen waren 3-0, 3-1 en 3-2. 
Anne deed het veel beter. Hij won ze alle vijf en 
kwam daardoor in de kwart finale. Deze won hij in 
een vijf setter met veel puffen en zweten. 
De halve finale was ook een spannende vijf setter, 
maar de uitslag was deze keer niet in zijn voordeel. 
Ook om de derde plaats ging het mis: hij werd dus 
vierde. 
Al met al was het een leuke avond en niet eens zo 
laat thuis om ongeveer 01.00 uur. 
 
Peter 
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En welke jeugdleden dit zijn? Wij hebben geen idee. 
 
 

De clubkampioenschappen Jeugd 2013 

19-01-2013 Werden de 
Jeugdclubkampioenschappen met aansluitend 
bowlen weer gehouden. 
Het toernooi begon om 11:00uur ‘s ochtends. 
We begonnen in inspeelpoules te spelen, daarna 
speelden de competitieleden van de gewone 
competitie tegen elkaar, alhoewel eerst alleen ik 
tegen Danique, hoe dat precies zit vertel ik later 
wel. 



Delta Impuls Jaargang 2013-1 
 

Deze wedstrijd, die we in een best-off-seven  
methode speelden won Danique met 4-2. 
In de andere poule speelden de 
minicompetitiespelende jeugd, dit zijn: 
Iris, Mark, Aise & Gabriël, en Gert Jan en Rein. 
Er werden veel wedstrijden gespeeld. 
Weer terug naar die andere poule, Danique en ik 
hadden dus de wedstrijd tegen elkaar gespeeld, 
maar ook Arnt had zich opgegeven maar die was er 
nog niet. 
Op een gegeven moment is hij opgebeld om te 
vragen of hij nog kwam. 
Hij kwam, toen hij kwam ging hij eerst nog even 
inspelen en daarna moest ik tegen hem spelen. 
Deze wedstrijd met een stand van 4-3 door hem 
gewonnen. 
Daarna werd de beslissende wedstrijd tussen Arnt 
& Danique gespeeld. 
Bij deze wedstrijd won Danique met 4-2. 
Daardoor werd Danique eerste van de poule, Arnt 
tweede, en ikzelf derde van de poule. 
In de andere poule ging Iris er met de winst vandoor 
en werd Gabriël tweede. 
Om 16:00uur gingen we bowlen, dat was ook 
gezellig. 
Hier kwamen Jelmer en Tom ook. 
We speelden op 3 banen. 
Na de gegooide strikes, spares en andere dingen, 
gingen we patat eten met frikadel, kroket of 
kipnuggets. 
Bij het bowlen was Arnt eerste geworden en 
Danique tweede. 
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Toen de patat op was kregen we nog een raketijsje. 
Daarna werden de bekers en oorkondes uitgedeeld. 
Nadat dat was gebeurd ging iedereen 
langzamerhand weer naar huis. 
Het was een super gezellige dag! 
 
Christine 
 

Eerste competitiedag van de 
voorjaarscompetitie jeugd 

Zaterdag twee februari 2013 begon de 
voorjaarscompetitie weer. 
Ik, Arnt & Danique speelden die wedstrijd uit tegen 
Ready uit Leeuwarden, het begon om 14:00uur. 
Na al het inspelen begonnen de wedstrijden. 
Het was aan mij om te spits af te bijten. 
Die wedstrijd moest ik tegen Gago spelen, en 
verloor ik met een verlies van 3-0. 
Vervolgens was het de beurt aan Arnt om tegen 
Kira te spelen. 
Zij had geen enkele kans tegen hem, met 2-11, 2-
11 & 4-11 was de wedstrijd snel afgelopen. 
Danique was daarna aan de beurt, ze verloor de 
wedstrijd van Luke Jan. 
De dubbel stond nu op het programma, Ik & 
Danique namen het op tegen Gago & Luke Jan, 
Ondanks dat we één game wisten te winnen ging 
de winst toch nog naar de Ready’ers. 
De volgende wedstrijd speelde ik tegen Kira, deze 
wedstrijd won ik met 3-0. 
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Danique won de zesde wedstrijd van Gago. 
Bij de volgende wedstrijd werd Arnt met 3-0 
verslagen door Luke Jan. 
Daarna wist Danique van Kira te winnen. 
Ik tegen Luke Jan, ondertussen de negende 
wedstrijd, verloor ik met 2-3. 
Arnt sloot de competitie af met een 3-1 verlies tegen 
Gago. 
De eindstand: 
6-4 voor hen. 
De volgende wedstrijd (9-2)  spelen we thuis tegen 
de Treffers, ik heb er zin in!! 
 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oplossing ‘waar is de 
tafeltennisbal?’. De bal zit 
achter nummer 3. 



Delta Impuls Jaargang 2013-1 
 

Functies & adressen  

Voorzitter 
Jan Zuur 
 

 
06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl  
 

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

06-49757739 
pzwaag@yahoo.com 

 
Penningmeester 
Andries Nolles 
De Finne 9 
8501PA Joure 
 

 
 
06-16496949 
penningmeester@delta-impuls.nl 

Trainingscoördinator 
Peter Langen 
Rolklaver 2 
8446 CK Heerenveen 

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

  
 
Wedstrijdsecretaris senioren 
Peter Langen 
 

 

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 Zuur en  
Mariska van Duuren 
 
 

Materiaalbeheer en 
bestelling 
 

Peter Langen   

Materiaalonderhoud Henk de Haas             
  
Trainers Peter Langen met Arnoud 

Hoffman, Jan Zuur. 
 

Jeugdcommissie Mariska van Duuren 
0513-752010 
pr@delta-impuls.nl 
Arnoud Hoffman 
Rob v/d Berg 

 
Vrijwilligers-coördinator: 

 
Jan de Jong 
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Het nieuwe clubblad komt uit: 
 
   In mei 2013. 
 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 26 april 2013.  
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer 
geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als WORD-
document, Ariel, grootte 12.  
Wij zijn namelijk veel tijd kwijt in het aanpassen van de 
documenten. 

 
  

Belangrijk!! 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://sevenum.actief4kids.nl/images/user/toppie+tafeltennis.jpg&imgrefurl=http://sevenum.actief4kids.nl/Tafeltennis.html&usg=__v7oQNE3nTyQ_rovAqyLX8Yw8yqc=&h=480&w=472&sz=24&hl=nl&start=18&tbnid=LRh2s2e2ABs9BM:&tbnh=129&tbnw=127&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=�
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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 2013-01. Het blad 
verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2013-02 verschijnt in mei 2013. Kopie 
verslagen moet u voor 26 april 2013 inleveren. Anders wordt 
het niet meer geplaatst in dat nummer. Website: 
http://www.delta-impuls.nl 
 
Redactie: 
Mariska van Duuren, Brekken 15 8446 LJ te Heerenveen. 
Emailadres: pr@delta-impuls.nl. 
 
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://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tios-terheijden.nl/tafeltennis.bmp&imgrefurl=http://www.tios-terheijden.nl/Menu.htm&usg=__4BwSLHk3stQm0UIedAM93MkTynI=&h=284&w=364&sz=103&hl=nl&start=3&tbnid=Uz0DeutAT271aM:&tbnh=94&tbnw=121&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=�
http://www.delta-impuls.nl/�
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