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Van de voorzitter 

‘Kleine vereniging, grote resultaten’, dat zou onze 
vereniging kunnen typeren. Grote club actie ging weer 
als een speer, waardoor wij toch weer een groot bedrag 
(639 euro) hebben kunnen binnen halen. Hulde hiervoor 
voornamelijk aan de jeugdleden, die gezamenlijk meer 
dan 150 van de 246 loten verkocht hebben. 
Ook binnen de competitie ging het goed, het 1e team 
mag weer een stapje omhoog, waardoor zij in de tweede 
noordelijke divisie mogen spelen. Alleen het vierde team 
heeft een steekje laten vallen en zullen komend seizoen 
in de 5e klasse gaan spelen, de andere teams hebben 
zich gehandhaafd. 
 
 

Helaas blijven onze 
probleempjes rond de 
gemeente bestaan, een 
voorbeeld hiervan is de 
zaalhuur verhoging, 
waardoor onze 

contributie behoorlijk omhoog moest. Gelukkig heeft één 
van leden een trainingsavond gesponsord, waardoor wij 
de woensdagavondtraining voor de senioren in tact 
konden houden. Een andere lichtpuntje, de gemeente 
heeft eindelijk het materialenhok in de opbergruimte voor 
ons gebouwd. Daarnaast hebben ze folie op een aantal 
ramen geplakt. Helaas niet volgens de afgesproken 
specificaties, dus wij blijven actief in gesprek met de 
gemeente. 
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Onze leden hebben aan diverse toernooien 
mee gedaan en hebben hierbij wisselende 
resultaten mogen behalen. Onze 
jeugdleden hebben ook hier het 
beste gepresteerd. Zij hebben 
regelmatig 1e, 2e en 3e plaatsen 
kunnen behalen. Belangrijkste 

is, dat iedereen plezier heeft gehad. 
 
 
Binnenkort zullen alle stukken voor de 
ledenvergaderingen ook op de website komen te staan. 
Het is te vinden onder ‘Het bestuur’  
’Ledenvergaderingen’. Dit onderdeel van de site is alleen 
te benaderen als je ingelogd bent. 
 
 

Er is helaas nog één 
donker puntje, wij 
hebben nog steeds 
geen secretaris. Ik 
snap dat iedereen het 
druk heeft of zichzelf 
die positie binnen de 
vereniging niet 
toeschrijft. Toch zullen 
wij het met elkaar 
moeten doen en 
daarom jullie wederom 
vraag om je bij mij aan 

te melden voor de positie van secretaris.  
De taak van de secretaris bestaat uit drie delen, 
bijhouden van verenigingspost, voorbereiden en 
notuleren van leden- en bestuursvergaderingen en het 
bijhouden van het ledenbestand.  
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KOM OP MENSEN, de vereniging is niet van het 
bestuur, het is JULLIE vereniging. 
 
Ik zie jullie in de zaal. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
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Uit de oude doos… 

 
Uit de Leeuwarder Courant van 23-01-1984 
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Prachtige tekening (zelfportret?) van Christine 
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Team 3 –Gedegen– maar te weinig 
heupen… 

Zonder Andries mocht team 3 weer op pad in de 4e 
klasse met inpassing van Christine die haar eerste 
ervaring mocht opdoen met taaie 4e klassers; een ander 
type spel als bij de jeugdcompetitie. Zij gaf direct haar 
visitekaartje af met 2 winstpunten tegen Griffioen en ook 
DOV en Drachten brachten elk 1 punt op. Een net 
verloren 5 setter tegen een sterke DOV-er hield haar 
gemiddelde net onder de 50 %. Christine: 9 gespeeld, 4 
gewonnen, 44 %. 

Anne startte als een komeet met 9 uit 9 waardoor Jan en 
Johan begrepen dat hier een machtsgreep werd 
voorbereid op de hoogste ranking. Helaas konden beide 
anderen niet volgen in de slipstream en liep Anne met 
het haar door de war voor de troepen uit. Van ons team 
is bekend dat als wij het op onze heupen hebben alles 
mogelijk is. Niet op de heupen? Schiet niet op… we 
lieten Anne eigenlijk wat in de steek. Toen duidelijk werd 
dat degradatie en promotie voor ons niet meer in beeld 
zouden komen, begonnen we als team wat te zwemmen 
en ging er bij Anne het vuur af. Een gedenkwaardige 
wedstrijd vind ik de pot van Anne tegen de 2e man van 
Griffioen (uit): Wim. Laat op de avond stond Anne 2-0 
achter. Hij vecht zich naar 2-2, letterlijk elk punt was 
bevochten. Vijfde game: 8-10 voor, dit moet ‘m worden… 
verlies 12-10. Licht uit, tafels opruimen. Aan het eind van 
de rit: Anne: 30 gespeeld,19 gewonnen, 63 % maar werd 
hij 1e?  

Jan had zoals gezegd een stroeve start. Hij is onze man 
die in potentie elke tegenstander kan slopen, normaal 
onze nummer 1. Niet op zijn heupen… gewoon niet op 
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zijn heupen. Stroef, net niet, slippertje hier, slippertje 
daar. Een beetje mokken. Wederom bij Griffioen vulde 
een scheidsrechter een uitslag in op het verkeerde rijtje. 
Dat kon hem een punt kosten in de ranking, dus: JAN 
ZAT 45 MINUTEN DAT HELE FORMULIER TE 
HERSCHRIJVEN (het broeide bij hem). En passant gaf 
hij Wim wel een pak slaag en stukje bij beetje kwam hij 
op stoom. De 1e man van DOV 2 (uit) ging er aan met 
boter en suiker en langzaam maar zeker liepen de 
punten binnen. In zijn laatste pot tegen de 1e man van 
Yos was het weer: ‘servicereturn wegtikken = punt’; de 
oude Jan. Toen alle stofwolken waren opgetrokken 
stond er aan het einde van de rit: Jan: 24 gespeeld,17 
gewonnen, 71 %. NUMMER 1. Orde op zake gesteld… 

Johan start sterk en eindigt matig of start matig en 
eindigt sterk. Hij is typisch een speler die het helemaal 
op zijn heupen moet hebben en ook zomaar van 
iedereen kan verliezen. Ook hij had een stroeve start en 
liet net de sterke spelers lopen die er toe deden (ODI en 
DOV). Vier keer per week op sportschool (conditie = 
behoud van concentratie) begon vruchten af te werpen. 
Na goed advies van Jan Zuur om nu toch eindelijk die 
afgedwongen ballen kort boven tafel af te meppen en op 
te komen voor zijn noodlijdende medespelers kwam de 
spirit er in. Wederom tegen Griffioen (uit) gaf Kosto 
(goed getraind door Jan Zuur) les in techniek en het 
inzetten van een spin aanval. Zowel Anne als Jan gingen 
voor het blok. Dat kan ik als aanvoerder natuurlijk niet 
accepteren. Denk even aan de clubeer, ja… In een 
duivelse 5 setter ging Kosto eronder met bloed zweet en 
tranen. Dat kunstje werd ook geflikt tegen de 2e man van 
DOV. Uiteindelijk op de heupen op weg naar…ANNE. 
Aan het eind van de rit: Johan: 24 gespeeld, 15 
gewonnen, 63 %.  YES, YES, YES. Anne…? (Jammer 
dat de competitie afgelopen was, ik lust die mannen 
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rauw.) Odi 3 werd terecht kampioen (10-67),  DOV 2 
tweede (10-60) en 1 punt daarachter Delta 3 derde (10-
59).  

Team 3 heeft een structureel probleem. Kijk ons aan en 
zie onze heupen; inderdaad nemen deze steeds meer 
af. We kunnen er te weinig op hebben: mannen 
afslanken graag… 
 
Toch  trotse aanvoerder en een voorrecht om in dit team 
te mogen spelen . 
 
Johan Ooms 
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Het schuurtje; Delta heeft zijn eigen Sven 
Kramer… het eerste kampioen 

Na een 8 jaar lange zeereis langs alle Middellandse Zee-
landen werd het landrottenbestaan aangevangen met 
het betrekken van een klein, oud arbeidershuisje in 
Steenwijk. Alles erop en eraan inclusief tuintje en een 
heus houten schuurtje als garage, groot genoeg voor  
een Panda.  

Dan het plan te gaan tafeltennissen. Marktplaats.nl, 50 
Euro en een originele Heemskerktafel uit 1970 met 
gietijzeren scharnieren. Schuren, lakken, dakgoten 
erlangs en erachter, ongebleekt katoen eromheen en als 
pronkstuk een simpele tafeltennisrobot. Snelheid, spin 
en frequentie instelbaar.  

Volledig tegen de zin van vrouwlief in: Panda eruit, tafel 
erin. Je moet wat doen voor je hobby… 

Sven Kramer traint zich in de zomer periode werkelijk 
het apezuur om de fundatie te leggen voor successen, is 
wereldtop en al jarenlang een voorbeeld voor 
topsporters. 

Arnoud, al enige jaren met Sander in de top van de 1e 
klasse, viel afgelopen zomer wat stil. Geen training, 
weinig speelmogelijkheden, helemaal niets voor zijn 
droom ooit die overgangsklasse te bereiken. Steeds net 
niet, hij was getergd…  
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September, de telefoon gaat: Arnoud: “Johan…” Ik: “Ja?” 
Arnoud: “heb je dat machientje nog?” Ik: “ja.” Arnoud: 
“mag ik eens langskomen?” Ik: “ja.” 

Zo kon het gebeuren dat Arnoud (op zijn minst 1.95 
lang) mijn schuurtje betrad met zijn hoofd naar beneden 
(want de dwarsbalken zitten op 1.90). Wat gaan we 
doen? 

Jan Zuur traint op techniek; daar komen we niet aan. Is 
niet de doelstelling. Maar welk motto dan wel? Een 1e-
klasser raakt elke bal en weet die te plaatsen op de door 
hem gewenste plek. Linksom of rechtsom, hard ,zacht, 
aan tafel, vanuit de 2e lijn en nog verder weg (schuurtje 
is redelijk lang). 

Zo kon het gebeuren dat mijn buurjongetje van 2 jaar 
oud (die nog niet echt kan praten), op de arm van zijn 
vader met totale verbijstering aanschouwde hoe Arnoud 
zich letterlijk in het zweet werkte onder de bij u bekende 
luide aanmoediging (het komt denk ik nooit meer goed 
met dat kind…). 

Terwijl ik liters drank aansleepte ging Arnoud los, eerst 
plaatsen en, als dat erin zat, afmaken. Werkelijk  vanuit 
elke denkbare positie (nog net niet aan zijn tenen 
hangend aan die dwarsbalk). Twee en een half uur lang, 
tienduizend balletjes: HIT THAT BALL MAN… YES WE 
CAN… 

Er waren nog wat weak-spots… dus de week daarop 
gaat de telefoon: Arnoud: “Johan…” Ik: “Ja?” Huppekee: 
HTBM fase 2 en fase 3. 
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Heb mijn tafel opnieuw moeten schuren en schilderen en 
het net moeten uitdeuken. Wat kan die man rammen. 

Ik begrijp dat het voor Jan Zuur een genot moet zijn 
geweest om deze sporter naar het hoogste plan te 
brengen en de “Sven Kramer” in Arnoud heeft letterlijk 
alles aangegrepen om zijn droom waar te maken: 
kampioen 1e klasse Friesland en een aantal 
hoofdprijzen bij toernooien. 

Ik hoop dat Delta Impuls eens een topsponsor kan 
aantrekken, kan ik eindelijk huur voor mijn schuurtje 
vragen. Sander, de huidige kampioen 1e klasse moet op 
zijn tellen passen… Sven komt er aan! Proficiat aan Jan 
Zuur en het 1e team. 

Johan Ooms 

 

 

 

Links: ‘Het schuurtje’. 
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Gertjan, Mark en Bowe bij een toernooi in Oudega 
 

Topsportcentrum Almere; een prachtige accommodatie 
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Najaarscompetitie bij de senioren 

In de najaarscompetitie speelde ik zowel bij de jeugd als 
bij de senioren. Dat vond ik allebei erg leuk om te doen. 
Ik heb al wel vaker competitie bij de senioren gespeeld, 
maar dit keer wel met een ander team. 

Ik zat in een team met: Johan Ooms, Anne Dekker en 
Jan Zwier. 

Veel wedstrijden heb ik niet gespeeld, aangezien ik ten 
eerste de uitwedstrijden al niet speel, één wedstrijd 
moesten we een inhaalwedstrijd bij de jeugd spelen en 
de allerlaatste wilden de heren graag met z’n drieën 
afsluiten, wat ik ook geen probleem vond overigens. 

De eerste wedstrijd die ik speelde bij de senioren was op 
vrijdag 13 september, toen moesten we tegen Griffioen, 
het team waar Kosto ook in zat. Ik dacht van tevoren al 
dat het wel leuk zou worden om tegen hem te spelen en 
ook tegen de rest van dat team uiteraard, maar vooral 
tegen Kosto, omdat dat een trainer is. 

In deze wedstrijd verloor ik van Kosto, maar tegen de 
andere 2 spelers won ik wel, goed begin dus van de 
competitie. 

De tweede wedstrijd van de competitie speelde ik op 
vrijdag 4 oktober, dit keer speelde we tegen DOV 2. 
Tijdens deze wedstrijd won ik 1 van de 3 wedstrijden, 
maar het was zo dat ik bij de senioren al blij was als ik 
niet helemaal ingemaakt zou worden en dat is gelukkig 
ook niet gebeurd. 
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Na deze wedstrijd had ik dus 3 van de 6 wedstrijden 
gewonnen, wat betekende dat ik op 50% stond, daar 
was ik al heel blij mee. 

Voor mij de laatst gespeelde wedstrijd was op vrijdag 11 
oktober. We speelden deze wedstrijd tegen Drachten. 
Ook bij deze won ik weer 1 van de 3 wedstrijden. Bij 
deze wedstrijd, ik weet eerlijk gezegd niet meer tegen 
wie, gebeurde er in de vijfde set iets waardoor ik het niet 
leuk vond dat ik had verloren. Het was iets van 10-10, 
waarbij er dus nog 2 ballen gespeeld moesten worden. 
De eerste van die 2 ballen, net over het net, punt voor de 
ander. De tweede bal, achterop de tafel. Dat gaf mij 
geen fijn gevoel om mee af te sluiten en dan zeker niet 
pas in de vijfde game. Ik vond het nog niet eens het 
ergst om te verliezen op de manier waarop dat is 
gegaan. De tegenstander had die dag wel sorry gezegd 
voor beide ballen tijdens de game en ook toen Drachten 
weer naar huis ging zei diegene nogmaals sorry tegen 
mij over die 2 ballen. 

Doordat dit mijn laatste wedstrijd was, had ik 4 van de 9 
wedstrijden gewonnen, wat mij dus 44% opleverde deze 
competitie, daar was ik erg blij mee. 

Volgend seizoen speel ik weer met dit team mee, zelfde 
klasse. Ook dan moeten we ook weer tegen het team 
van Kosto spelen. 

Ik heb weer veel zin om te beginnen met tafeltennis, 
zowel de competitie van de jeugd, van de senioren en 
toernooien die eraan zitten te komen. 

Groetjes van Christine 
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Links: Tekening 
van Michelle, 
genaamd: 
‘superbatje.’

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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Spelers TTV Delta impuls gooien hoge 
ogen in Oudega 

Op de valreep van het jaar 2013 organiseerde TTV ODI 
uit Oudega de 'Open Oudegaaster Kampioenschappen.' 
Een zestal spelers uit Heerenveen en omstreken 
probeerden zich een weg naar de bekers te spelen én 
de aangekomen (Kerst)kilo's kwijt te raken.  
 
Zij deden dit in 2 verschillende klassen; A en B. Ondanks 
een aantal sterke optredens (zo won Danique van den 

Berg van Rinse Cramer 
- 93% in de vierde 
klasse - en miste Jan 
Zuur de halve finale op 
een haar na) overleefde 
niemand de B-poule. 
 
In de A-klasse waren 
Arnoud Hofman en 
clubgenoot Sander 
Derkx op oorlogspad. 
Ongeslagen bereikten 
zij de halve finale. 
Sander rekende daarin 
af met Richard Dijkhoff. 
Arnoud won in vier 
games van zijn nieuwe 

teamgenoot Jan Ale Maat. Zo stond er in de finale een 
onderonsje tussen de twee Heerenveners op het 
programma. Het kwartje viel, na drie games, voor 
Arnoud de goede kant op. Volgend jaar hoopt Delta 
Impuls weer met veel spelers aanwezig te zijn op dit 
gezellige toernooi en deze prijzen met succes te 
verdedigen!  
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Even voorstellen senioren...  

Mijn naam is: Johan Veldhuis 

Geboortedatum en/of leeftijd: 05-12-1962. Ik ben nu 
dus 51 jaar. 

Woonplaats: Eerst Noordwolde, toen Wolvega, weer 
Noordwolde en nu Heerenveen. 

Verliefd/verloofd/ getrouwd: Vrijgezel. Ik ben nog op 
zoek naar een eventuele toekomstige vrouwelijke 
partner.  

School/beroep: Eén jaar MAVO en vervolgens vier jaar 
de LTS, autotechniek. 

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?: Ik ben 
gek van auto’s en motoren, kan ik heel lang over praten. 

Hobby’s: Auto’s, motoren, autorijden, motorrijden, 
natuurlijk tafeltennis en sinds kort snookeren. 

Lievelingseten: Nasi, bami en shoarma. Ik mag zelf 
heel graag koken. 

Lievelingsdier: Paard. Heb vroeger met paarden 
gewerkt en veel paardgereden. 

Favo vakantieland: Duitsland trekt mij. De taal en 
Duitse auto’s vind ik erg mooi. 
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Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, in het tweede 
team. Samen met Jan Zuur, Andries Nolles en Danique 
van den Berg speel ik in de derde klasse. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen?: Naast 
tafeltennis deed ik aan voetbal. Begonnen bij Wolvega, 
toen naar Oosterstreek gegaan en gestopt bij 
Vledderveen. Twee 
sporten werden voor mij 
te duur en ik kreeg last 
van kramp in mijn knieën. 
Toen heb ik voor 
tafeltennis gekozen. 
 
Met welke bekende 
persoon zou je nog wel 
eens een beschuitje 
willen eten?: Peter 
Rölllinghoff. Dat is een 
autocoureur uit 
Albringhausen, Duitsland. 
 

Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: backhand. 
- aanvallen / verdedigen: aanvallen en verdedigen. 
- uit of thuis wedstrijd: maakt mij niet uit. 
- bier voor of na de wedstrijd: na de wedstrijd. 
- winnen of verliezen: winnen. 

Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Blijf 
allemaal serieus trainen, zodat iedereen daar profijt van 
heeft. 
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Sint-Kerstfeest groot succes! 

Maandag 16 december vierde de jeugd Sinterklaas én 
Kerst in één. Een tijdje geleden trokken zij al lootjes en 
nu was het dan eindelijk zo ver. Iedereen had z'n 
stinkende best gedaan; wat een mooie surprises en fraai 
ingepakte cadeaus. Met een leuk dobbelspel (eigenlijk 
kaartenspel, want Arnoud was de dobbelsteen vergeten, 
handig...) verdeelden zij de surprises, of scoorden ze 
een snoepje. Trok je de klaver 3, dan moest je een 
opdracht doen. Zo werden de Kerstman en Sinterklaas 
nagedaan... levensecht! Ook werden er verschillende 
Sinterklaasliedjes gezongen en balletjes hooggehouden. 
De tijd vloog, het was al snel 20.00 uur. Iedereen ging 
met een goed gevulde snoeppot en prachtige en lekkere 
(veel chocolade) cadeaus naar huis. Het hoogtepunt van 
de avond was toch wel het elandgewei waar Peter de 
hele avond trots mee op z'n hoofd liep... 
Wat een feest... wij kijken nu al uit naar volgend jaar!
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Joo-Cup 

Het eerste toernooi van 2014 bracht tien spelers van 
onze vereniging (Arnoud, Sander, Pim, Jan Zuur, 
Danique, Jan Zwier, Johan Veldhuis, Anne, Sjoerd en 
Peter) op 10 januari naar Oudega. Traditioneel strijden 
de verenigingen TTV YOS, TTV Ready, TTV Bergum, 
TTV Odi, TTV Dokkum en TTV Delta Impuls ieder jaar 
om de felbegeerde ‘Joo-Cup.’ Iedere vereniging bepaalt 
een opstelling en verdeelt de spelers in sterkte over tien 
tafels. Elke speler speelt vijf wedstrijden en probeert in 
zijn poule zo hoog mogelijk te eindigen om zo punten 
voor de vereniging te scoren. Voor de club-eer zette 
iedereen z’n beste beentje voor. Arnoud wist knap 
tweede te worden op tafel één, Johan deed wat tafels 
lager hetzelfde. Sander en Pim wisten op tafel twee en 
drie zelfs alles te winnen en scoorden beiden tien punten 
voor de club. Ook op andere tafels druppelden de 
puntjes binnen. Aan het einde van de avond, rond 
middernacht, klonk applaus voor een (net zoals vorig 
jaar) verdienstelijke vierde prijs. Nummer drie, YOS, had 
slechts twee puntjes meer. Het was een gezellig en 
sportief avondje. Tot nu toe wist onze vereniging de Joo-
Cup één keer te winnen, alweer wat jaartjes terug… 
volgend jaar een nieuwe kans. 

 

Links: Johan, 
Danique en Arnoud 
op de foto met de 
gewonnen beker. 
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De Grote Clubactie 

Ook, inmiddels alweer vorig jaar, deed onze vereniging 
mee aan ‘de Grote Clubactie.’ Voor een kleine 
vereniging is deze actie ontzettend belangrijk. Vooral 
omdat wij van de gemeente het bericht kregen dat onze 
zaalhuur in drie jaar met honderd procent zou stijgen. 
Naast de online lotenverkoop organiseerden wij de 
jaarlijkse ‘Grote Clubactie verkoopdag.’ Zes enthousiaste 
jeugdleden gingen, onder begeleiding van Arnoud, Arjan 
en Peter, heel Oudeschoot door en probeerden bij elke 
deur één of meer loten te verkopen. Het werd (misschien 
mede dankzij de regen?) een spetterend succes. Mark, 
Michelle, Gabriël, Danique, Tjibbe en Annemarije 
verkochten in totaal zeventig loten. Dit werd gevierd met 
een heerlijk patatje met fris bij de plaatselijke snackbar. 
Thuis probeerden alle jeugdleden nog meer loten kwijt te 
raken aan familie, vrienden en buren. Zo wist de 
vereniging €650,- op te halen. Voor het jeugdlid met het 
hoogste aantal verkochte loten was door de club een 
beker beschikbaar gesteld. Michelle (zie foto) mocht 
deze, met maar liefst 45 verkochte loten, in ontvangst 
nemen en zich ‘topverkoopster’ noemen.
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Verslag najaarscompetitie 2013  

Team 1 
 
Hoera, het is gelukt! 
Na veel seizoenen enkele punten te kort te komen is het 
dan eindelijk gelukt om te promoveren naar de 
Noordelijke Divisie. Een paar wedstrijden voor het einde 
waren er nog vier andere teams in de race voor het 
kampioenschap. Dit waren ODI, Bergum en Ready. 
Delta behaalde de grootste overwinning op Lemmer met 
9-1. Er werd tegen ODI met 7-3 verloren, dit was de 
enige verliespartij. Door met 8-2 van Ready te winnen 
was deze concurrent uitgeschakeld en omdat Ready in 
de laatste ronde van ODI won en Delta gelijk speelde 
tegen Bergum werden zij met 1 punt voorsprong eerste. 
De punten die Guus haalde waren net genoeg voor de 
eerste plaats, omdat de jongens anders net te kort 
kwamen. 
 
Delta Impuls 1            10 - 62 
Bergum 1                      10 - 61 
ODI 1                              10 - 58 
Ready 2                         10 - 53 
 
Arnoud 82%, Sander 80% en Guus 17%. 
 
Team 2 
 
Delta 2, waarin Jan Zuur, Andries en Danique speelden, 
behaalde een goed resultaat. 
Ze werden gedeeld tweede met Drachten. Het in het 
vorige seizoen gedegradeerde Ready werd met 10 
punten voorsprong eerste. Zij verloren één wedstrijd en 
dat was tegen Ready. 
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Ready 5                  10 - 68 
Delta Impuls 2           10 - 58 
Drachten 3                10 - 58 
Bergum 2                 10 - 54 
Lemmer 2                  10 - 42 
YOS 4                     10 - 20 
 
Jan Zuur 67%, Andries 67% en Danique 67%. 
 
Team 3 
 
Hierin speelde Anne, Jan Zwier, Johan Ooms en 
Christine. Even dachten deze dat ze mee zouden spelen 
om het kampioenschap. Maar na twee keer een verlies 
tegen ODI en een keer tegen DOV waren de kansen 
verkeken. Zij kwamen, met 8 punten te kort, uit op de 
derde plaats. 
 
ODI 3                       10 - 67 
DOV 2                       10 - 60 
Delta Impuls 3           10 - 59 
Drachten 4                 10 - 46 
Griffioen 3                 10 - 41 
YOS 5                 10 – 27 
 
Jan Zwier 71%, Anne 63%, Johan 63% en Christine 
44%. 
 
Team 4 
 
Dit team had het zeer zwaar in deze klasse. In dit team 
speelden twee nieuwelingen; 
Arjan en Tjibbe. Tjibbe heeft in de jeugd bij ons 
gespeeld, maar om dan bij de senioren weer te beginnen 
valt dan niet mee. Verder speelde Johan Veldhuis mee 
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en vielen Tristan en Ibrahim een keer in. Zij wisten twee 
keer gelijk te spelen, de rest werd verloren. 
Dit team werd laatste en degradeerde naar de vijfde 
klasse .Griffioen werd met grote overmacht eerste, nadat 
ze vorig seizoen gedegradeerd waren. 
 
Griffioen 2                 10 - 84 
YOS 6                       10 - 50 
ANJA 4                      10 - 50 
Effect '78 1              10 - 43 
Bergum 3                   10 - 43 
Delta Impuls 4         10 - 30 
 
Johan Veldhuis 70%, Tjibbe 11% en Arjan 7%. 
 
Team 5 
 
Dit team had zes spelers. Henk, Sjoerd en Peter zijn de 
oudjes en de drie jonkies Tryntsje, Arnt en Luc. Door het 
grote spelverschil bij onze spelers waren er rare 
uitslagen bij. De ene keer werd met 10-0 gewonnen en 
een ander keer met 9-1 verloren. In de één na laatste 
wedstrijd haalde Arnt nog iemand van zijn 100% af.  
Ready stond vier wedstrijden voor het eind ver voor. 
Maar door in de laatste vier wedstrijden 34 punten te 
halen werd de achterstand goed gemaakt en werden zij 
kampioen en promoveerden zij naar de vierde klasse. 
 
Delta Impuls 5   12 - 82 
Ready 6                              12 - 81 
Lemmer 3                           12 - 66 
Schieringen 2                     12 - 64 
Dokkum 5                           12 - 57 
DOV 3                                12 - 36 
Buitenpost 4                       12 – 34 
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Henk 90%, Arnt 89%, Sjoerd 86%, Peter 85%, Luc 25% 
en Tryntje 11%. 
 
De jeugd, team 1 
 
Dit team speelde evenals vorig jaar in de eerste klasse. 
Zij deden het beter dan het seizoen er voor. Dit waren 
Danique, Christine, Arnt en Luc. Er waren 8 teams in 
deze klasse, nadat ze tegen ieder een keer gespeeld 
hadden werd de poule in tweeën gedeeld in de bovenste 
vier en de onderste vier. Delta kwam in de onderste vier 
terecht op twee punten verschil van nummer vier. Hierin 
werd één keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Zij 
wonnen wel van de kampioen. Hierna wonnen ze nog 
een keer met 8-2 en verloren met 8-2. Ze deelden 
uiteindelijk met GTTC de vijfde plaats. 
 
GTTC Groningen 4           10 - 48 
Delta Impuls 1             10 - 48 
Emmen 2                    10 - 38 
Argus 2                     10 - 35 
 
Danique 100% en 100%, Christine 50% en 56%, Arnt 
56% en 50% en Luc wist helaas niets te winnen. 
 

 

 

 

 

TTV Delta Impuls op YouTube:

 
http://www.youtube.com/user/TTV

DeltaImpuls 

  Pagina 26 / 47  
  

http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10073&cid=10629&pid=1008289&tid=1052701
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10073&cid=10629&pid=1008289&tid=1051996
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10073&cid=10629&pid=1008289&tid=1053832
http://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?cnid=10073&cid=10629&pid=1008289&tid=1053853
http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls


Delta Impuls Jaargang 2014-1 
 

 

 

 

 

 

 

Mark Hankel staat klaar om de bal met de forehand te 
spinnen. Hij is helaas de bal kwijtgeraakt... en dat op een 
belangrijk moment! Mark staat 10-9 voor in de vijfde 
game en dit kan het winnende punt zijn! Help hem om de 
wedstrijd te winnen door te raden achter welk nummer 
de bal verstopt zit. Achterin het clubblad kun je de 
oplossing vinden! 

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 
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Mijn naam is: Bowe Koot. 

Leeftijd: 11 jaar. 

Woonplaats: Heerenveen. 

School/opleiding: OBS de Letterbeam. 

Klas: Groep 8. 

Hobby’s: Voetbal, tafeltennis en computeren. 

Lievelingseten: Lasagne . 

Even voorstellen: 
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Lievelingsdier: Kat. 

Favoriete vakantieland: Tsjechië.  

Competitie: Daar moet ik nog mee beginnen. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik 
niet meer mag voetballen vanwege mijn hakken. 

Wat wil je later worden: Weet ik nog niet. 

Wat wil je nog kwijt: Helemaal niks! 
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Hoi, ik ben Michelle 

Ik heb een leuke vakantie gehad. 
We hebben vuurwerk afgestoken. 
Het vuurwerk was vet mooi! 
Ik ben ook achter de Xbox geweest. 
Verder heb ik niks gedaan. 
 
Michelle 

FK Dubbel 2014 

De eerste ronde speelden Danique en ik tegen twee 
meiden van Ready, deze wonnen we vrij simpel. De 
tweede tegen twee jongens van Nordic, deze wonnen 
we ook. De derde en tevens laatste wedstrijd van de 
poule wonnen we ook, dit was het resultaat van onze 
poule. Er was nog een poule, deze poule werd 
gewonnen door Luke Jan Feddes en Gago Khachatryan 
van Ready. In de finale wonnen wij in een 4-setter en 
mochten we ons dus Fries Kampioen dubbel noemen 
van 2014. 

Christine 

Zaterdag 25 januari 

Zaterdag 25 januari mochten we naar Franeker voor het 
Fries kampioenschap. 
We moesten vroeg op, want om 9.00 uur moesten we 
spelen. 
Ik heb samen met Mark Hankel gedubbeld. 
We hebben alles gewonnen. 
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Alleen de finale niet, dus zijn we tweede geworden. 
Wij, de M&M`s, hebben allebei een trofee gekregen. 
Het was een hele leuke dag. 
  
Groeten Mark Verhoef 
 

 

Friese Kampioenschappen 2014 

Dit jaar was het in Franeker. We gingen eerst dubbelen 
en daar zijn Christine en ik eerste geworden. Daarna 
gingen we enkelen. Ik zat in een poule met twee van 
Ready, één van Franeker, één van Drachten en één van 
Lemmer. Ik had ze allemaal gewonnen en dus was ik 
door naar de halve finale en moest daarin tegen 
Christine. Die won ik met 3-0, Christine maakte me het 
wel lastig en had veel ballen terug. Dus door naar de 
finale. Daar moest ik tegen Luke Jan van Ready. Ik heb 
deze gewonnen. Luke Jan had net als Christine veel 
terug. Maar ik speelde rustig en voor mijn gevoel goed. 
Hij kreeg veel tips, Arnoud zei tegen mij alleen maar dat 
ik gewoon rustig moest doorspelen. En ik moest ook nog 
voor de junioren meiden tegen Christine en won hem 
nog maar net. Christine speelde echt heel rustig en dat 
was ik niet van haar gewend, maar ik won. In totaal heb 
ik vijf prijzen (waarvan twee wisselbekers) en Christine 
twee prijzen. Het was een geslaagde dag. 

Danique 
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Mark en zijn mooie beker 

 
Gezellige foto van de donderdaggroep 
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Records 

In de periode mei 2013 tot februari 
2014 heb ik tijdens de trainingen 
genoteerd hoe vaak de jeugdleden 
de bal forehand contra diagonaal 
en backhand contra diagonaal 
kunnen overslaan. Iedereen doet 
altijd z’n best doet om een zo hoog 
mogelijk aantal te scoren. Ook al 
gaat dat niet altijd even makkelijk, 
het is mooi om te zien hoe 
geconcentreerd alle spelers dan 
zijn. Hier volgen een aantal mooie records: 
 
Danique (forehand) en Gabriël (backhand) sloegen de 
bal op 20-06-2013 maar liefst 232 keer over. 
 
Danique (forehand) en Michelle (backhand) speelden op 
02-10-2013 120 maal diagonaal. 
 
Mark Verhoef en Michelle wisten op 08-11-2013 de bal 
219 keer over te spelen, met de backhand. 
 
Mark Hankel en Mark Verhoef gebruikten op 30-01-2014 
214 keren hun backhand. 
 
Prachtige aantallen. Ook de komende maanden loop ik 
af en toe met pen en papier door de zaal. De records die 
dan neergezet worden deel ik in het volgende clubblad 
met jullie. 
 
Arnoud 
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Rubbers en Plankjes 

Tafeltennis kun je niet spelen zonder een balletje en een 
batje. Zowel aan het balletje als ook aan het batje 
hangen voorwaarden hoe ze er uit mogen zien. Een 
balletje is niet zo ingewikkeld, hij moet een diameter van 

40 millimeter hebben en moet 2,7 
gram zijn. Hij mag oranje of wit zijn 
en mag niet glimmen. Het materiaal 
van een balletje is celluloid, maar 
mag ook wel van soortgelijk 
materiaal gemaakt zijn. 

Het batje bestaat uit twee delen, het hout (plank) en de 
rubbers. Beide zijn even belangrijk en hebben veel 
invloed op je spelstijl en –niveau. Beide kunnen 
langzaam of snel zijn. 
 
 
 
Het hout bestaat veelal 
uit meerdere lagen van 
verschillende soorten 
hout. Gewicht is ligt 
tussen 70 en 120 gram. 
De toplaag is vaak 
Fileline met Acacia of 
hout verlijmt met composiet (Carbon, Kevlar, Aralyte, 
Zylon, Fiber). Multiplex bestaat uit meerdere lagen hout 
die kruislings met elkaar verlijmd zijn en geperst. De 
multiplex laag kan uit vele soorten hout bestaan, Kiri, 
Berk, Balsa, Abachi, maar daarnaast ook vernis of 
composiet materiaal. Deze laag is sterk en toch flexibel.  
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Wanneer een bal tegen het 
hout komt, beweegt het hout 
mee, door de veerkracht van 
de multiplexlaag komt het 
bat sneller of langzamer 

terug in zijn originele stand. Het bat zwiept als het ware. 
Wanneer cellen (meestal Balsa met Abachi) gebruikt 
worden, dan wordt het bat erg licht en snel, maar in 
verhouding ook erg zwak, daarom wordt dit soort batjes 
extra versterkt met een laag van composiet materiaal 
(Carbon, Kevlar, Aralyte, Zylon, Fiber). Dit verklaart ook 
het aantal lagen die een bat kan hebben. Meestal 3, 5 of 
7 lagen. Meer of minder lagen betekent niet automatisch 
sneller of langzamer, of zwaarder of lichter. Elk batje 
heeft zijn eigen karakteristieken. Deze worden uitgedrukt 
in: Snelheid, controle, stijfheid en gehardheid. De 
combinatie van deze karakteristieken maakt of een batje 
bij jou past. 
 
Er zijn meerdere handgrepen in omloop, de 
belangrijksten zijn Recht, Anatomisch of Hol. 

 
Ook de keuze van handgrip is van persoonlijke smaak 
afhankelijk. 

 
De meest ingewikkelde keuze bij een bat is het rubber. 
Dit komt door de grote hoeveelheid soorten en typen. De 
basiskeuze is nopjes of geen nopjes (glad). Binnen de 
nopjes kan weer gekozen worden voor lang, halflange of 
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kort. Daarna de keuze hoe dik of flexibel moeten de 
nopjes zijn. Ook dit bestaat weer uit allemaal gradaties.  
Daarom wordt hier beperkt tot de karakteristieken. 
Lange noppen geeft het 
omdraai effect, een topspin 
wordt een backspin en visa 
versa. Deze rubbers 
kunnen het beste gebruikt 
worden door verdedigers, 
vanwege zijn storend en 
vertragend effect. 
Korte noppen zijn prima te gebruiken om aan te vallen, 
met dien verstande dat er weinig effect gegeven kan 
worden. Het gaat dan voornamelijk om contra aanvallen, 
ook door spin ballen. Daarnaast kunnen ze ook goed 
gebruikt worden om te blokken. 
Halflange noppen zitten wat gebruik betreft tussen korte 
en lange noppen in. Dus storend, vertragend een 
aanvallend. Natuurlijk van alles een beetje minder. 
 
 

Bij gladde of 
geinverteerde 
noppen 
rubbers is de 
werking 
letterlijk 
omgekeerd 

ten opzichte van noppen rubbers. Maar ook hierin zijn 
verschillende soorten te onderscheiden. 
De gewone toplaag geeft ook een simpele uitwerking op 
de bal, oftewel alles is gemiddeld (grip (spin), snelheid, 
controle). Dus prima voor de beginnende, maar ook 
gemiddelde speler. 
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Bij Tensor™ rubber is de rubber onder 
gestrekte spanning op de spons 
gelijmd, hierdoor krijg je het 
zogenaamde lijmeffect  (speed glue 
effect), of te wel de snelheid wordt 
verhoogd (catapult effect). Doordat de 
rubber zachter is, wordt ook het 
effectniveau hoger. 
 
APS (Advanced Pimple Structure), hierbij zijn de nopjes 
niet rond, maar vierkant. Dit blijkt een hogere snelheid te 
geven, dus hetzelfde als bij tensor. 
 

Tensor™ BIOS is de 4e generatie Tensor 
rubbers. Deze rubbers slijten minder 
snel, waardoor er langer mee gespeeld 
kan worden. Daarnaast is de precisie van 
deze rubber hoger,betere controle met 
behoud van snelheid en effect. 

 
 

De Sandwitch laag (spons, de laag tussen het houtje en 
noppen) kan het gedrag van het effect versterken of 
verminderen. Deze laag zorgt er voor dat de bal zich 

dieper in het 
rubber kan 
graven. Een 
harde spons 
zal minder ver 
indrukken, 
waardoor het 
vertragend 

werkt. Een zachte spns zal verder indrukken en zal de 
bal meer catapulteren en meestal dus effect versterkend. 
Hoe dikker de spons hoe sneller, dus geen spons geeft 
minder snelheid, maar meer controle. 
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De keuze van rubbers is en blijft een persoonlijke keuze, 
maar is wel te beredeneren. Het is van belang dat je veel 
typen rubbers uit probeert. Mijn advies is wel om vast te 
houden aan één bat en daarop de verschillende rubbers 
te plakken. In het algemeen kan gesteld worden dat de 
backhand rubber anders is dan de forehand rubber. Ook 
daarvoor zullen verschillende soorten uitgeprobeerd 
moeten worden.  

 
 

Doe het kiezen van plankje en rubbers samen met je 
trainer(s), zodat je de meest optimale 
keuze kunt maken. Daarnaast hoop ik 
dat je hiermee voldoende tools in 
handen hebt om je keuze goed voor te 
kunnen bereiden. Als je nog vragen 
hebt, stel ze dan, daarvoor zijn wij er. 
Houd er rekening mee dat bovenstaand verhaal niet 
volledig is, daarvoor zijn er veel te veel verschillen op te 
noemen, maar dan zou dit verhaaltje een boek worden. 
Wanneer je gebruik maakt van 
http://www.tabletennisdb.com/, houd er dan rekening 
mee dat de hoogste getallen niet altijd de beste getallen 
voor jou zijn. Kijk goed wat bij jou past. 
 
 
Jan Zuur 
Trainer / Coach / Speler  
Tafeltennisvereniging Delta-Impuls. 
Januari 2014 
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Oplossing 
‘waar is de 

tafeltennisbal?’ 
De bal zit 

verstopt onder 
nummer 2! 
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Bowe serveert in Oudega 
 

 
 
 
 
 
 
 
Links: Peter steelt 
de show tijdens het 
Sint-Kerstfeest 
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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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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl  
 

Secretaris en ledenadministratie: 
Vacature. Belangstelling? 
Neem contact op met Jan, 
Andries, Peter of Pim. 
 
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 

  
Accommodatie TTV 
Delta-Impuls 

Sporthal obs Schoterschans 
Van leeuwenhoekweg 2 
Oudeschoot 
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Website:  
Jan Zuur info@delta-impuls.nl 
  
 
Sponsorcommissie: 

 
Jan Zuur 
Vacature 

  
Materiaalbeheer en 
bestelling: 

Peter Langen   

  
Materiaalonderhoud: Henk de Haas             
  
Trainers: Peter Langen, Arnoud 

Hofman, Jan Zuur 
  
Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman pr@delta-impuls.nl 

06-21904939 
  
Vrijwilligers-coördinator: Vacature 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In mei 2014. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 26 april 2014.  
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer 
geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als WORD-
document, stijl op standaard of lettertype op Ariel, grootte 
12. Geen andere stijlen gebruiken of lettertypen gebruiken. 
Dik, schreef of onderstreept is geen probleem. Plaatjes zijn 
ook welkom. 
Wij zijn anders namelijk veel tijd kwijt met 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 2014-01. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2014-02 verschijnt in mei 2014. 
Kopie verslagen moet u voor 26 april 2014 inleveren. 
Anders wordt het niet meer geplaatst in dat nummer. 
Website: http://www.delta-impuls.nl 

Redactie 

Arnoud Hofman, Rembrandtlaan 35, 8442 JC, 
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. 
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