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Van de voorzitter 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Onze teams zijn 
mooi verdeeld over alle klassen. Het beloofd een 
spannend seizoen te worden. 
 
Er zijn drie grote zorgen die ik met jullie wil delen. Ten 
eerste, hoe komt het nu verder met het bestuur, nu dat 
Andries ons als penningmeester gaat verlaten en Peter 
en ondergetekende aftredend zijn. Volgens de statuten 
van onze vereniging zouden er vijf bestuursleden 
moeten zijn. Na het ALV bestaat het bestuur officieel nog 
maar uit één persoon, zijnde Sijtse als secretaris. Ik wil 
jullie, als mede-eigenaren van deze vereniging, vragen 
toch nog even goed na te denken over wie geschikt als 
bestuurslid is en dan ook nog wil plaats nemen in het 
bestuur. Ben jij dat? Om potentiële bestuursleden een 
duwtje in de rug te geven, zal er tijdens de ALV een 
voorstel worden ingediend om bestuursleden een 
financieel voordeeltje te bieden. Hierbij wil ik 
benadrukken, dat de vereniging niet kan bestaan 
zonder een bestuur die bestaat uit leden van de 
vereniging. 
 
De tweede zorg die ik met jullie wil delen is, hoe komt 
het met de financiering van onze vereniging? Wij zien 
weinig animo in het organiseren en/of mee doen aan 
acties, zoals de Grote Clubactie. Wij, het bestuur, 
zouden graag zien, dat een (sponsor)actie niet alleen 
een activiteit van twee of drie personen is, maar van ons 
allen. Jaarlijks komt hier toch een substantiële financiële 
injectie uit en zonder die injectie zou de contributie weer 
verhoogd moeten worden. 
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De derde zorg is het leden aantal. In het verleden zaten 
wij redelijk stabiel op ongeveer 50 leden, dit is 
teruggelopen naar 33. Ik zou graag een commissie in het 
leven willen roepen, die zich bezig houdt met dit 
onderwerp. Het zou handig zijn, dat de voorzitter van die 
commissie ook plaats zou (willen) nemen in het bestuur. 
Wie bieden zich aan? 
 
Gelukkig zijn er ook onderwerpen waarbij ik geen zorgen 
heb en dat zijn bijvoorbeeld de trainingen. Sinds de grote 
vakantie kan ik toch wel stellen, dat dit goed en in 
harmonie verloopt. Iedereen doet goed mee en ik zie dat 
iedereen plezier heeft. Om dit zo te houden en vanwege 
andere redenen wordt tijdens het ALV ook ten aanzien 
van de trainersvergoeding een voorstel ingediend. 
Jullie zien, dat de ALV een belangrijke meeting is. Ik wil 
jullie dan ook allen vragen om tijdens de ALV aanwezig 
te zijn. Om iedereen, dus ook de ouders van de 
jeugdleden, in de gelegenheid te stellen tijdens de ALV 
aanwezig te kunnen zijn, hebben wij besloten om 26 
november 2015 de trainingen (jeugd en senioren) niet 
te laten doorgaan. 
  
Delta-Impuls is van de leden, niet van het bestuur. Ik 
hoop dan ook, dat ik jullie 26 november 2015 massaal 
op de ALV mag verwelkomen. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
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Spelen op de mini-tafeltennistafel tijdens de Mega 
Sportdag 
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Uit de oude doos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de Leeuwarder Courant van 23-10-1990 
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Debuut Delta Impuls 1 in Noordelijke 1ste 
divisie nog geen succes 

Vrijdag 11 september stond voor het eerste 
seniorenteam van tafeltennisvereniging Delta Impuls de 
eerste competitiewedstrijd op het programma in de 
Noordelijke 1ste divisie. Na meer dan 10 jaar afwezigheid 
is Delta Impuls weer actief in de hoogste divisie binnen 
de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe). 
Thuis, in de eigen gymzaal van de OBS Skoatterwiis, 
kwam Assen 2 op bezoek.  
 
De bezoekers kwamen opdagen met Ard Jan Leeferink, 
Richard Lubbers en Richard Carabain. Deze mannen 
acteren al langer op dit niveau. Het team van Delta 
Impuls, bestaande uit Arnoud Hofman, Sander Derkx en 
Jan Ale Maat, spelen voor het eerst op dit niveau. Er 
worden per competitiewedstrijd negen enkelpartijen 
gespeeld en één dubbel, welke na de derde enkelpartij 
plaatsvind. Ondanks dat de bezoekers het erg lastig 
werd gemaakt stond er na afloop een 3-7 verlies op het 
wedstrijdformulier.  
 
Alleen Arnoud wist knap al zijn enkelpartijen op te 
luisteren met een overwinning, waarvan twee in vijf sets. 
De routine bij de bezoekers bleek van doorslaggevend 
belang voor zowel Sander Derkx als Jan Ale Maat. Voor 
beiden betekende dit helaas geen overwinning. Sander 
was nog wel dichtbij met een vijfde set tegen Richard 
Lubbers maar moest toch, met een 11-4 in de laatste 
game, buigen. Jan Ale Maat kon door goed spel nog wel 
een game afsnoepen van zowel Ard Jan Leeferink 
alsook Richard Lubbers. Ondanks het verlies waren er 
ook positieve punten die vertrouwen geven voor de 
volgende wedstrijden. 



Delta Impuls Jaargang 2015-3 

 

  
Pagina 7 / 43 

 
  

Vrijdag 18 september staat de lastige uitwedstrijd tegen 
het eerste herenteam van Argus uit Harkstede op het 
programma. Ook dan zullen de heren van Delta Impuls 
proberen zoveel mogelijk punten te halen met als doel 
handhaving in de Noordelijk 1ste divisie. 
 
 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ale maakt zich klaar om zijn tegenstander uit te 
serveren, één van zijn specialiteiten 
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Heren van Delta Impuls 1 incasseren 
wederom verlies 

Arnoud Hofman, Jan Ale Maat en Sander Derkx 
vertrokken vrijdag 18 september naar Harkstede om het 
daar op te nemen tegen de mannen van TTV Argus 1 
(Gert Storteboom, Raymondo Bosch en Norbert Schuur). 
Argus 1, al jaren actief op hoog niveau, verloor haar 
eerste wedstrijd in en tegen kampioenskandidaat 
Emmen. Sander, Jan Ale en Arnoud hoopten weer wat 
punten mee te kunnen sprokkelen om zo, aan het einde 
van de rit, degradatie te kunnen ontlopen. 

Sander startte de avond sterk en kwam snel 0-2 voor 
tegen Norbert Schuur, die zich op karakter wist terug te 
vechten naar 2-2. De thriller werd uiteindelijk, in een 
vijfde en laatste game, beslist in het voordeel van 
Sander met 16-18. Dit eerste punt bleef lang het enige 
punt voor de Heerenveners. Pas in wedstrijd zeven wist 
Arnoud het puntentotaal op te schroeven naar twee door 
in vijf games te winnen van Raymondo Bosch. Sander 
kwam er in zijn wedstrijden niet meer aan te pas en ook 
Jan Ale wist geen punt te pakken, al won hij op sterke 
wijze - net zoals vorige week - wel enkele games. 
Arnoud zorgde vervolgens voor het slotakkoord door 0-3 
van Norbert Schuur te winnen en maakte de uitslag zo 
iets dragelijker; 3-7. 

Vrijdag 25 september staat er voor Delta Impuls een 
thuiswedstrijd tegen De Treffers '70 2 uit Klazienaveen 
op het programma. Hier ligt wellicht een kans om wat 
meer punten te scoren en die kunnen Jan Ale, Sander 
en Arnoud goed gebruiken. De wedstrijd is te zien in de 
sportzaal van de OBS Schoterschans (nu OBS 
Skoatterwiis) te Oudeschoot. Aanvang: 20.00 uur. 
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Delta Impuls 1 knokt zich naar 
puntendeling 

In de derde wedstrijd van het najaarsseizoen tafeltennis 
stonden de mannen van Delta Impuls vrijdagavond 25 
september, met de vertrouwde opstelling (Arnoud 
Hofman, Sander Derkx en Jan Ale Maat), tegenover de 
heren van De Treffers '70 2 uit Klazienaveen. Tegen 
kopman Paul Sterken en zijn ervaren teamgenoten 
Jeroen Vos en Robert de Roo mochten de Friezen 
proberen de nare smaak van de eerste twee verloren 
wedstrijden weg te spoelen. 

Het begin was goed. Arnoud hield de Roo met een 3-0 
zege van zich af. Sander stond hierna slechts één game 
af tegen Vos en verdubbelde zo de voorsprong. Sterken 
deed wat terug voor De Treffers '70 door Jan Ale geen 
kans te geven. Het dubbelspel werd een thriller 
vanjewelste. Pas in de vijfde game (13-11 eindstand) 
stelden Sander en Arnoud het punt veilig. Sander trok de 
goede lijn door naar zijn tweede enkelpartij en stond 
tegen de Roo wederom slechts één game af. Zo stond er 
een 4-1 tussenstand op het scorebord en leek er een 
goed resultaat in te zitten voor de Heerenveners. 

Echter, Paul Sterken nam daarna zijn team bij de hand 
door (na geweldige wedstrijden) van Arnoud en Sander 
te winnen. Vos en de Roo volgden zijn goede voorbeeld 
door Jan Ale te verslaan en ineens was het 4-5... 
Gelukkig wist Arnoud er nog een gelijkspel van te maken 
met een overwinning op Vos.  

Zo blijft Delta Impuls onderin ploeteren in de Noordelijke 
eerste divisie en lijkt het behalen van handhaving een 
zware opgave te worden. Zaterdag 3 oktober staat de 
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uitwedstrijd in en tegen Groningen (GTTC 3) op het 
programma. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.  

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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Even voorstellen senioren... 

 

 

Mijn naam is: Tjerk Rusken. 

Geboortedatum en/of leeftijd: Ik ben geboren op 
28-01-1994 en nu dus 21 jaar oud. 

Woonplaats: Heerenveen. 

Verliefd/verloofd/ getrouwd: Vrijgezel. 

School: MBO dierverzorging, Heerenveen. 

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?: Ik 
houd van dieren. 

Hobby’s: Dierentuinen bezoeken, lezen, 
tafeltennissen, fitness en toeren met de auto. 

Lievelingseten: Spaghetti. 

Lievelingsdieren: Katten, tijgers, leeuwen en 
slangen; veel wilde dieren, dus. 

Favo vakantiebestemmingen: Italië (Elba), 
Engeland (Londen), Duitsland en Nederland. 
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Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik speel 
competitie en zit in Delta Impuls 5. Het beste team 
van de vereniging. 

Waarom heb je voor 
tafeltennis gekozen?: Ik 
heb voor tafeltennis 
gekozen omdat het een 
fysiek en spannend 
spelletje is. 
 
Met welke bekende 
Nederlander zou je nog 
wel eens een beschuitje 
willen eten?: Ik zou 
graag een beschuitje 
willen eten met Marco 
van Basten. Dat was een 
erg goede voetballer. 

Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: Forehand. 
- aanvallen / verdedigen: Aanvallen. 
- uit of thuiswedstrijd: Thuis. 
- bier voor of na de wedstrijd: Geen. 
- winnen of verliezen: Het liefste win ik al mijn 
wedstrijden. 

Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Ik 
hoop dat iedereen veel plezier heeft bij Delta 
Impuls! 
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Vijf punten op zaterdag voor senioren 
Delta Impuls 1 

Met elf punten (uit drie wedstrijden) op zak reden Jan 
Ale Maat, Sander Derkx en Arnoud Hofman dit keer 
midden in het weekend naar de Groninger Tafeltennis 
Club. Zaterdag 3 oktober, zo rond etenstijd, troffen zij 
daar Adriaan Grijseels, Paul Kamstra en Erwin van der 
Deen van het Groningse team 3. 

Jan Ale liep in zijn eerste wedstrijd tegen Kamstra een 
lichte enkelblessure op. Geschrokken leverde hij drie 
partijen in. Tegen van der Deen speelde hij zijn beste 
wedstrijd, daar had zeker meer in gezeten dan het 3-1 
geleden verlies. Sander stond tegen diezelfde van der 
Deen twee games en 8-4 achter. Op fantastische wijze 
trok Sander de wedstrijd alsnog naar zich toe. Helaas 
lukte hem dit niet tegen Kamstra en Grijseels en bleef de 
teller voor hem op één overwinning steken. Arnoud was 
in Groningen goed voor drie zeges. Hij won met moeite 
van de met veel gevoel spelende Grijseels en de games 
in de wedstrijden tegen Kamstra en van der Deen vielen 
ook (vaak erg close) zijn kant op. 

Het dubbelspel lijkt, na de eerste overwinning van vorige 
week, steeds beter te gaan lopen. Arnoud en Sander 
rekenden nu in vieren af met hun tegenstanders 
Grijseels en Kamstra. Door dit altijd belangrijke 
dubbelpunt te pakken werd een nederlaag voorkomen. 
Volgende week staat de Friese derby tegen Appelscha 1 
op papier, thuis in Oudeschoot. 
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Heren Delta Impuls 1 in topvorm naar 
knappe zege 

In de gymzaal van de O.B.S. Skoatterwiis was het 
vrijdagavond 9 oktober om 20.00 uur tijd voor dé Friese 
derby in de Noordelijke eerste divisie; Delta Impuls 1 - 
TTV Appelscha 1. Jan Ale Maat, Arnoud Hofman en 
Sander Derkx ontvingen in Oudeschoot de Friese 
jeugdtoppers David Dijkhoff en Merijn Smid, die werden 
bijgestaan door de ervaren Andries Cats en coach 
Richard Dijkhoff. 

Zoals iedere thuiswedstrijd opende Arnoud het bal. Hij 
deed dit met een onverwacht simpele zege op Smid. Jan 
Ale kwam tegen Cats pas na twee games op stoom en 
dat was net te laat; 1-1. Sander zorgde voor een 
verrassing door van Dijkhoff te winnen zonder ook maar 
een game af te staan. Na een zwaarbevochten 
overwinning in het dubbelspel (Arnoud/Sander - 
Cats/Smid) stond er voor de mannen uit 'it Hearrenfean' 
zelfs een 3-1 voorsprong op papier. 

Jan Ale speelde een sterke wedstrijd tegen Smid en trok 
na vijf games aan het langste eind. Voor Jan Ale 
betekende dit zijn eerste overwinning in de Noordelijke 
eerste divisie; loon na werken. Arnoud kwam daarna 
achter in zijn wedstrijd tegen Dijkhoff, maar wist dit net 
op tijd om te draaien. Na vijf spannende games was de 
tussenstand ineens 5-1. Zo kon Sander de overwinning 
al veilig stellen tegen Cats, waar hij nog nooit van wist te 
winnen. Na wederom een vijf-setter kreeg Sander dat 
kunstje nu wél voor elkaar; 6-1! Jan Ale had vervolgens 
zomaar voor de 7-1 kunnen zorgen. Dijkhoff voorkwam 
dit echter en deed zo wat terug voor Appelscha. Het 
bleek voor de Appelschasters het laatste wapenfeit van 
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de wedstrijd omdat Sander en Arnoud wisten te winnen 
van Smid en Cats. Het feest was compleet; 8-2. 

Volgende week mogen Arnoud, Sander en Jan Ale aan 
de bak tegen kampioenskandidaat Emmen, met o.a. 
Peter Verweij (ex-eredivisie) in haar gelederen. Zij hopen 
dan zoveel mogelijk punten te sprokkelen om 
handhaving te bewerkstelligen. Deze topwedstrijd is 
vanaf 20.00 uur te volgen aan de van Leeuwenhoekweg 
2 te Oudeschoot. 
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Delta Impuls 1 onderuit tegen 
kampioenskandidaat Emmen 

Oudeschoot was vrijdagavond 16 oktober het decor voor 
een heuse topwedstrijd tafeltennis. Koploper Emmen 1 
(met de twee toptalenten Pim van Schaik en Robert 
Jansen én ex-eredivisie-speler en toptrainer Peter 
Verwey) kwam met titelaspiraties naar 't Friese Haagje 
en hoopte deze kracht bij te zetten tegen Arnoud, Jan 
Ale en Sander. Vooraf was al duidelijk dat Delta Impuls 
het tegen het ongeslagen Emmen moeilijk zou krijgen en 
elk punt werd dan ook als winstpunt gezien. 

Peter Verwey was drie maal goed voor een overwinning; 
Jan Ale en Sander kwamen er niet aan te pas. In zijn 
partij tegen Arnoud moest hij voor de eerste keer dit 
seizoen een game afstaan. Arnoud zat ook in game één 
en vier dichtbij, maar kon het uiteindelijk (zoals 
verwacht) niet bolwerken tegen de man met eredivisie-
ervaring. Jan Ale wist knap een game van de 
razendsnelle Pim van Schaik af te snoepen, maar daar 
bleef het bij. Arnoud en Sander wisten Pim na mooie, 
zware wedstrijden wel knap te verslaan. Voor Sander 
bleef het bij één overwinning omdat Robert Jansen geen 
game inleverde, ook niet tegen Jan Ale. Arnoud wist 
zich, in vier games, wél langs Robert te spelen. 
 
Omdat er in het dubbelspel sprake was van een duidelijk 
krachtsverschil bleef de teller voor Delta Impuls op drie 
punten steken. Hiermee lijkt het team zich op te kunnen 
maken voor de degradatiepoule, waarin degradatie zal 
moeten worden voorkomen.  
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TOPPERDETOP 

ODI verzorgde dit jaar weer een TOPPER-toernooi. Van 
alle klasses werden de topspelers uitgenodigd die, 
verdeeld over een aantal dagen, mochten uitmaken wie 
de “TOPPER van 2015-beker” op zijn of haar 
schoorsteenmantel mocht plaatsen. 
 
De globetrotters Zwier, Dekker en Ooms (kampioen 
geworden in de 4e klasse met allen een topplaats in het 
klassement) mochten aantreden op 28 augustus in de 
gezellige speelzaal aan de Joodijk in Oudega. 
 
De avond voorafgaand aan deze meeting sloeg Peter 
Langen zich naar de Topperdetop-plaats, een voorbeeld 
gevend voor alle Delta Impulsers. Wij konden niet achter 
blijven… 
 
Anne en Johan werden in dezelfde poule ingedeeld, de 
poule der TAAIE TIJGERS. Ooms, die in zijn leven al 
vaak van die Dekker verloren had en zeker in finales, 
kreeg klop van zijn teamgenoot. Hij werd helemaal flauw 
van die man en moest vechten voor de 2e plaats; 
hetgeen lukte. Daarbij liep hij het risico ook nog eens 
van Zwier klop te krijgen. Jan had wel een pak boter 
meegenomen, maar sloeg er geen deuk in. Hij bleef 
steken in de poulefase. Anne sloeg zich naar de finale 
en Johan ging de strijd aan met een taaie Dokkumer. 
Die Dokkumers zijn allemaal taai, dat is hun clubstijl 
(waar ik van houd). Dit keer was Ooms de baas. In 
mootjes gehakt die man. En dus hadden Anne en Johan 
in de finale sowieso de beker veilig gesteld voor Delta 
Impuls. 
 
Iedereen was al zo’n beetje uitgespeeld toen onze finale 
begon (ca. 24 uur). Johan nam zeer verrassend een 
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voorsprong van 2 games. Anne kon niet aanvallen en 
werd gedwongen te pielemuizen… prikkie de prik, 
pannenkoeken bakken; hij werd dolgedraaid. Maar Anne 
is pas dood als hij begraven is en hij vocht zich terug in 
de wedstrijd… 2-2 gelijk. Na 01.00 uur ontspon zich de 
finale-game waarbij niemand meer een risico nam en op 
safe ging spelen. Ik meen op 10-10 gelijk kreeg Anne 
een zeer hoge bal, net goed genoeg om af te slaan, 
maar… hij aarzelde en verloor het punt. 
Het punt daarop sloeg hij naast de tafel en YES YES 
YES: Ooms TOPPERDETOP 2015. 
 
Bescheidenheid siert de mens. 
Maar dit verslagje ook. 

Johan TOPPERDETOP Ooms 

 

 

 

 

 

 

 

Een beeld van de razend spannende Topper-finale  
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Het goedlopende dubbel-duo Kevin en Raymon aan het 
werk in de wedstrijd tegen TTV DOTO. Beelden van dit 
dubbelspel zijn te vinden op YouTube, op het kanaal van 
Erwin Heijnen (vader van Kevin)  

TTV Delta Impuls op YouTube:

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

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Deze foto is alweer een jaar oud. Jullie zien hier Mark 
Verhoef in actie tijdens de Nationale Jeugd Meerkampen 
in Harkstede, afdeling Noord. Hij speelt tegen Jim 
Berenschot (inmiddels actief in de landelijke competitie). 
Jullie begrijpen dus wel dat Mark wat hulp kan 
gebruiken! Help hem door te raden achter welk cijfer de 
bal is verdwenen. Verderop kun je de oplossing vinden.      

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 
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Mijn naam is: Sem van Steinvoorn. 

Leeftijd: 12 jaar. 

Woonplaats: Heerenveen. 

School/opleiding: Havo, Bornego College Heerenveen. 

Klas: 1L. 

Even voorstellen: 
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Hobby’s: Gamen, lezen en tafeltennis. 

Lievelingseten: Lasagne. 

Lievelingsdier: Hond. 

Favoriete vakantieland: Turkije. 

Competitie: Nog niet. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik 
het op vakantie ook wel eens deed en het toen heel leuk 
vond om te doen. 

Wat wil je later worden: Computertechneut. 

Wat wil je nog kwijt: Dat ik het leuk vind om tafeltennis 
te spelen! 
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Update najaarscompetitie 2015 

Hallo Iedereen! 
 
Even een kleine update over hoe het nu gaat in de 
jeugd-en seniorencompetitie. 
 
Bij de jeugd draait het eerste team in de middenmoot 
mee, in de Noordelijke divisie. Vorig seizoen werden zij 
hierin kampioen, maar door een rare regel van de 
competitieleider van de landelijke klasse mochten zij niet 
landelijk C gaan spelen. KAMPIOEN WORDEN EN NIET 
PROMOVEREN… WAAR HOOR JE DAT? Hierdoor gaf 
Danique aan dat zij geen jeugd meer wilde spelen en dat 
is dus een grote aderlating voor het team. 
 
Het tweede team staat na één competitiehelft bovenaan. 
Alle jongens spelen boven de 70%. 
 
Het derde team staat onderaan. Mark Verhoef brak zijn 
arm bij het fietsen, domme kerel (grapje) en Owen stopte 
met tafeltennissen. De spelers die in moesten vallen 
waren zelf twee niveaus lager ingedeeld. Zij deden hun 
best. Het vierde jeugdteam is door dit alles dus 
teruggetrokken. 
 
Bij de senioren doet het eerste team, dat vorig seizoen 
promoveerde, het goed. Zij lijken in de Noordelijke 
eerste divisie te kunnen blijven. 
 
Het tweede team heeft met invallers te maken door het 
wegvallen van Danique. Zij staan onderaan in de tweede 
klasse en degradatie lijkt onvermijdelijk. 
 
Het derde team, eveneens gepromoveerd, vecht ook 
tegen de degradatie. Als zij hun best doen kunnen ze er 
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in blijven. Mede-degradatiekandidaten Griffioen en MTV 
’14 zijn nog binnen handbereik. 
 
Team vier is een lichtpunt in deze donkere dagen. Zij 
staan bovenaan. FTTC is, als mede-koploper, de grote 
concurrent in de strijd om de titel. 
 
Team vijf staat in de middenmoot. Kampioen worden is 
moeilijk, degraderen is niet meer mogelijk. 
 
Peter 
 
 

Het Handicaptoernooi 2015 
 
Hiervoor hadden zich 30 spelers aangemeld, waaronder 
één OMA en één OPA. Leve de oudjes. Verder waren er 
moeders, vaders, echtgenoten, zussen, broers en 18 
clubleden aanwezig. Volgende keer graag wat meer 
clubleden (en dan ook mensen meenemen natuurlijk), 
deze waren namelijk dik in de minderheid. 
 
Er werd met een handicap getafeltennist door op 
alternatieve (gekke) tafels te spelen. Ook was de 
puntentelling zoals gewoonlijk weer alternatief; de sterke 
spelers begonnen met een achterstand. 
 
Het was een gezellige boel. We begonnen om 19.00 uur 
en eindigden met de prijsuitreiking om 23.00 uur. Na 
urenlang rekenen was de uitslag dan eindelijk bekend en 
waren er drie prijzen te verdelen. De familie Hankel was 
hierbij zeer succesvol. Zowel Anna als Mark wonnen een 
prijs. Ook Lotte Koot (zus van Bowe) was één van de 
gelukkigen.  
 
Peter 



Delta Impuls Jaargang 2015-3 

 

  
Pagina 25 / 43 

 
  

Hooghouden 

Om dit stukje te beginnen zal ik vertellen waarom ik ooit 
ben begonnen met hooghouden. Eigenlijk is dit een vrij 
voor de hand liggend antwoord, want in de 
zomervakantie van 4 jaar geleden verveelde ik me en 
miste ik tafeltennis. Om dat gevoel minder te laten 
worden ging ik maar hooghouden en ik vond het dan ook 
steeds leuker worden. Al vrij snel na de eerste paar 
keren ‘oefenen’ ging ik ook mijn records opschrijven, 
waardoor ik op bepaalde momenten ook zin had om die 
te verbeteren. 
 
Sindsdien ben ik elke zomer wel een aantal keer aan het 
hooghouden op mijn kamer, in de meeste gevallen met 
mijn eigen speelbatje en een ‘basic Tibhar’ balletje. Dit is 
een met ‘Hurricane’ beplakt batje met een Chinees 
‘Globe’ frame. In het begin speelde ik eigenlijk alleen op 
de normale manier, dus gewoon met mijn rechter 
speelhand en hooghouden maar. Als ik nu terugkijk naar 
die records vind ik ze niet zo goed, maar voor die tijd 
was dat voor mij kennelijk toch de moeite waard om het 
te noteren. Later ging ik ook op andere manieren 
hooghouden omdat ik meer variatie wilde, sommige 
bedacht ik zelf erbij en nog weer andere bedachten 
anderen. Dit ging ook inhouden dat ik met meer en 
andere batjes ging hooghouden, zoals flutbatjes en een 
klein batje van ‘TSP’. En de flutbatjes zaten in een 
standaard ‘tafeltennis’ pakket voor op tafel o.i.d. Deze 
batjes zorgen weer voor nieuwe uitdagingen voor 
mezelf, omdat ze anders spelen dan ikzelf gewend ben. 
 
Soms is het hooghouden wel vervelend. Hoe verder ik 
ga om mijn records te verbreken, hoe meer dingen ik 
tegenkom die het toch wel zwaar maken soms. Hierbij 
kun je dan denken aan duizeligheid of dat de bal vlak 
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voor een nieuw record misgaat en je weer helemaal van 
voor af aan opnieuw kunt beginnen. Ik heb ook wel 
gehad met ‘normaal’ hooghouden dat mijn hand toch wel 
even pijn ging doen. Dat duurde niet lang natuurlijk, 
maar je gaat het wel merken en dit was dan ook wel bij 
een hoog record van: 8965. En op de penhouder manier 
kan het zo zijn dat je een bepaalde afdruk in je hand 
gaat zien omdat je toch voor vrij lange tijd je batje in één 
en dezelfde manier vast blijft houden. Dit alles maakt het 
voor mij niet minder leuk om te doen. Volgend jaar zal ik 
weer doorgaan om de huidige records te verbreken, 
want dat zit er op meerdere manieren nog wel in voor 
mij. 
 
Christine 
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Zomertafeltennis 

Na een geweldig verlopen najaarsseizoen (met een 
kampioenschap in de Noordelijke tweede divisie) gingen 
mijn teamgenoten en ik nog even door met het spelen 
van competitie. Wij namen deel aan een nieuwe 
opgezette duo-competitie; ‘Double Match’. Twee tegen 
twee, twee enkels en samen een dubbel (dus vijf 
wedstrijden), elke gewonnen game een punt, iedere 
speelronde alle teams op één locatie en dat een half 
seizoen. Hartstikke leuk concept en Jan Ale, ik en 
invaller Joost eindigden nog derde ook, boven nummer 
vier Delta Impuls 2 met Sander en Reino. Op het 
YouTube-kanaal van onze vereniging is een filmpje te 
vinden van de duo-wedstrijd FTTC 1 - Delta Impuls 1. 
Bekijk deze maar eens en krijg een leuke indruk. 

Toen de Double Match-competitie ten einde was brak er 
voor de spelers in het noorden de zomerstop aan en dat 
was voor een tafeltennisgek als ik ben even slikken. 
Gelukkig bleken er meer mensen te zijn die hun niveau 
een beetje op pijl wilden houden tussen alle 
vakantiereisjes door. Voor TTV Drachten en TTV Rotak 
(uit Leek) een reden om de zaal in de zomer open te 
houden. Zo kon ik, vaak samen met Sander, Jan Zuur en 
Johan Ooms, de hele zomer twee keer per week 
doortrainen. Niet verkeerd met een eerste seizoen 
Noordelijke eerste divisie voor de boeg! Het mooie was 
dat spelers uit het hele noorden naar Drachten en Leek 
kwamen, aangezien dat (samen met TTV Midstars uit 
Middelstum) de enige plaatsen waren waar je een 
zomers balletje kon slaan. Zo speelde ik tegen veel 
nieuwe spelers; erg leuk en leerzaam. Verschillende 
keren was ik pas na middernacht thuis, het was nog 
eens gezellig ook. 
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Tussendoor heb ik het batje wel even aan de kant 
gelegd voor een vakantie naar Schotland. Even geen 
tafeltennis, maar bergen, whisky (al drink ik niet), 
Schotse hooglanders (runderen) en doedelzakken… 
Ook wel eens lekker. 
 
Arnoud 
 
 
 
 

Team 4, senioren 
 
Hallo allemaal! 
 
Ik zit in het vierde seniorenteam en speel nu in de 4e-
klasse. We staan bovenaan de ranglijst. 
 
In ons team hebben wij één dame en drie mannen zitten. 
Dit zijn Christine, Tjibbe, Arjan, en ikzelf: Johan 
Veldhuis. 
 
Wij hebben slechts één wedstrijd verloren, van Franeker 
(FTTC 5, 6-4). Zij draaien, net als wij, bovenin mee. We 
hopen natuurlijk dat wij kampioen worden! Daarom is het 
noodzakelijk dat we elkaar goed coachen en strijden 
voor ieder punt. 
  
Met vriendelijke groeten,  
Johan Veldhuis 
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Best-of-5: Interview met Arnoud Hofman 
(Delta Impuls) 

www.tafeltennisnoordnederland.wordpress.com en 
Arnoud spraken elkaar in augustus. Op de site 
verscheen het volgende interview:  

 

In deze eerste aflevering van de interviewreeks Best-of-5 
het woord aan Arnoud Hofman. Wat heeft deze 27-jarige 
boomlange, ambitieuze tafeltennisser van Delta Impuls 1 
(noordelijke 1e divisie) op zijn lever? 

1. Hoe ben jij met tafeltennis in aanraking gekomen? 

‘Ik tafeltennis nu zo’n veertien jaar. Daarvoor deed ik aan 
andere sporten: voetbal en badminton. Ook heb ik in een 
grijs verleden nog trompet gespeeld. In onze buurt 
hebben wij een betonnen tafeltennistafel staan. Met 
mooi weer was ik daar vaak met vrienden te vinden om 
een balletje te slaan. 

http://www.tafeltennisnoordnederland.wordpress.com/
https://www.facebook.com/DeltaImpuls
https://tafeltennisnoordnederland.files.wordpress.com/2015/08/arnoud-hofman.jpg
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Toen badminton niet de sport bleek te zijn die ik zocht, 
ben ik bij Delta Impuls gaan kijken. Trainer Peter Langen 
gaf toen al jeugdtraining. Nu verzorg ik samen met hem 
de jeugdtrainingen, eigenlijk wel bijzonder dus.’ 

2. Je bent in vier jaar tijd opgeklommen van de 
regionale 2e klasse naar de noordelijke 1e divisie. 
Een opvallende ontwikkeling. Wat is jouw geheim? 

‘Veel trainen en toernooien spelen. Ik tafeltennis 
vrijwel altijd vier keer per week. Maandagavond (vrije 
speelavond) en donderdagavond (training onder leiding 
van Jan Zuur) ben ik te vinden in Oudeschoot. Bij TTV 
Drachten ben ik trainingslid, daar speel ik elke dinsdag. 
Op vrijdagavond heb ik dan meestal een wedstrijd en/of 
in het weekend een toernooi. 

Met een vaste groep spelers speel ik de laatste jaren 
veel toernooien in de regio Utrecht. Het niveau ligt er wat 
hoger dan bij ons in het noorden. Daar leer ik veel en de 
toernooien zijn ontzettend gezellig. Ik kan het iedereen 
aanraden.’ 

3. Wat verwacht je van de najaarscompetitie van de 
noordelijke 1e divisie? Delta Impuls 1 is 
promovendus. Lastig seizoen dus? 

‘Voor Sander Derkx, Jan Ale Maat en mezelf was het 
kampioenschap in de noordelijke 2e divisie vorig seizoen 
toch wel een kleine verrassing. Ik blijf wat komend 
seizoen betreft dan ook realistisch. Wij willen erin blijven, 
zelf hoop ik rond de 50% te spelen. Het niveau zal toch 
weer een stukje hoger liggen… Een mooie uitdaging!’ 
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4. Over het eerste jeugdteam van Delta Impuls is 
inmiddels genoeg gesproken. Hoe staat het ervoor 
met het jeugdtafeltennis bij jouw club? 

‘Ik vind dat wij het wat de jeugd betreft hartstikke leuk 
doen. We hebben een groep van zo’n vijftien jeugdleden 
en die groep is al jaren stabiel. Er gaat bijna nooit 
iemand weg, maar er komen helaas ook niet vaak 
spelers bij. Daarvoor is tafeltennis nog een te onbekende 
sport. 

Wij proberen dat wel te veranderen door gymlessen te 
verzorgen op basisscholen. Voor onze eigen jeugd 
organiseren we natuurlijk ook veel leuke dingen. Naast 
toernooien vieren we elk jaar een gecombineerd 
sinterklaas- en kerstfeest, met surprises, cadeaus, 
gedichten en lekkers. Ook vertonen wij onze 
‘kegelkunsten’ in het plaatselijke bowlingcentrum. 
Genoeg te beleven dus.’ 

5. Welk advies over verbetering van de 
tafeltennissport en alles daar omheen zou je de 
tafeltennisbond willen geven? 
 
‘NTTB Noord doet het niet verkeerd. Met het organiseren 
van verenigingsbezoeken, toernooien en een extra 
competitie, Double Match, vind ik onze afdeling 
behoorlijk actief. Dit is meteen een goed voorbeeld voor 
de bestuurders van de NTTB: denk eens wat meer aan 
de spelers en onze mooie tafeltennissport zelf.’  
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Clubkampioenschappen jeugd 2015 

De clubkampioenschappen voor de jeugd zijn in mei 
gehouden. Alle spelers werden over twee groepen 
verdeeld. Eén groep bestond uit alle spelers van het 
eerste jeugdteam met daarbij aangevuld de twee besten 
uit de andere groep. Groep twee werd verdeeld over 
twee poules. In poule A speelden Benjamin, Bowe, Mark 
Verhoef en Tom. In de B-poule speelden Mark Hankel, 
Gertjan, Joran, Michelle en Arko. 
 
In Poule A werden alle wedstrijden in drie sets gespeeld 
en daar zaten geen verrassende uitslagen tussen. 
Eindstand: 1. Benjamin, 2. Mark Verhoef, 3. Bowe en 4. 
Tom.  
 
In poule B zat er één vier-setter bij. Deze werd gespeeld 
in de wedstrijd tussen Michelle en Joran. Eindstand:  
1. Mark Hankel, 2. Gertjan, 3. Joran en 4. Michelle. 
Benjamin en Mark Hankel mochten hierna, als poule-
winnaars, met de hoofdgroep meedoen. 
 
Hierna werden de spelers opnieuw verdeeld. Poule A: 
Mark Verhoef, Gertjan, Bowe en Joran. In deze poule 
was het erg spannend. Er is één wedstrijd niet 
uitgespeeld en dat was de wedstrijd tussen Mark en 
Gertjan. In deze poule waren twee verrassende 
uitslagen te vinden; Bowe won van Mark en Joran van 
Gertjan. 
 
In de B-poule van Michelle, Tom en Arko werd Michelle 
de kampioene, Tom tweede en derde werd Arko. 
 
In de hoofdgroep deden mee: Danique, Christine, 
Raymon en de twee winnaars uit de andere groepen 
(Benjamin en Mark Hankel). Er was één verrassende 
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uitslag bij: Mark won van Christine. De wedstrijd van 
Benjamin tegen Mark is niet ingevuld. De nummers 1 en 
2 zijn bij mij bekend (Danique werd eerste en Raymon 
tweede). Ik kan dus niet meer vertellen wie er derde, 
vierde en vijfde zijn geëindigd. (Redactie: misschien 
weet één van de jeugdleden dit nog en zo ja, vertel het 
dan aan Peter!) 
 
Peter 
 
 

Tafeltenniskamp 2015 
 
Toen wij aankwamen in Limburg konden we gelijk ons 
huisje uitzoeken en onze tassen uitpakken (wij waren de 
eersten dus er was keuze zat). Al snel kwamen er ook 
anderen en na een tijdje was iedereen er. Toen gingen 
we in 4 groepen kennismaking spelletjes doen. Toen we 
elkaars namen wel een beetje kenden mochten we 
allemaal een fiets uitzoeken om naar de zaal te fietsen, 
waar we gingen tafeltennissen. 
 
Toen we daar waren was de groep in vieren gedeeld. 
Groep 1 was de beste, daarna groep 2 enz. Zelf zat ik in 
groep 2. Elke dag ging je met je eigen groep en een 
andere groep de activiteiten doen. Je ging sport en spel 
buiten doen en tafeltennis natuurlijk binnen. Toen dat 
achter de rug was moesten we weer terug fietsen en 
hadden we wat vrije tijd. Daarna gingen we het bosspel 
doen, levend stratego. Dat pakte niet helemaal goed uit, 
een paar werden gestoken door een soort wesp en toen 
moesten we dus stoppen. Daardoor gingen de andere 
bosspellen niet door . We hadden ook nog een vuur en 
daarboven gingen we marshmallows roosteren.  
 
Zo ging het eigenlijk elke dag alleen kregen we op een 
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ochtend een keer les van de voormalige bondscoach en 
gingen we op een middag in plaats van hard trainen 
lekker zwemmen. We hadden de laatste avond ook een 
bonte avond, ons groepje gaf wat leiders en een paar 
kinderen hele vieze dingen om te eten. Even een 
voorbeeldje: doritos roulette chips met een dikke laag 
tandpasta erop. 
  
Het was zeker een geslaagd kamp en ik ga er hopelijk 
volgend jaar weer heen! 
 
Mark Hankel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsfoto van alle deelnemers aan het NTTB 
Tafeltenniskamp ‘Vrienden Maken’  
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Mega Sportdag 2015 

Voor ruim 550 kinderen stond de maandag in de 
herfstvakantie (19 oktober) in het teken van bewegen. 
Het team van ‘Scoren voor Gezondheid’ organiseerde – 
net zoals vorig jaar – voor alle kinderen uit de gemeente 
Heerenveen een Mega Sportdag, in Sportstad. In de 
grote sporthal en daarbuiten konden zij allemaal sporten 
uitproberen, waaronder tafeltennis! 

 
Vorig jaar mochten kids 
zomaar in en uitlopen 
om een bal te slaan, dit 
jaar volgden zij een 
dertig minuten durende 
tafeltennisles waarin de 
volgende onderdelen 
zaten verwerkt: het 

hooghouden van de bal (opwarmertje, balgevoel), het 
serveren (mikken), spelen tegen de tafeltennisrobot en 
het tafeltennissen op een gewone tafel en een minitafel. 
Zo kregen alle spelertjes veel verschillende elementen 
mee van de tafeltennissport. Niet iedere les zat vooraf 
volgepland, maar uiteindelijk was dat bij bijna alle lessen 
(6 stuks) wél het geval! Dankzij de extra hulp van Johan 
Ooms, Henk, Christine en Mark Hankel kon de 
vereniging de drukte makkelijk aan. Tussen de lessen 
door was er voor de clubleden ruimte om ook zelf een 
bal te slaan of andere sporten uit te proberen. Zo 
gooiden Mark en Arnoud een (basket)balletje en 
smashten zij de ballen over (en in) het net bij volleybal. 
 
Aan het einde van iedere les verdienden de kinderen 
een sticker met het logo van de vereniging én met de 
tekst: ‘tafeltennis is fun!’… en dat was de Mega Sportdag 
van dit jaar ook! 
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Records 

Op de vereniging is de laatste tijd niet heel veel 
hooggehouden. Dit komt doordat de trainingen er (vooral 
op donderdag) wat anders uitzien en we vaak op een 
andere manier inspelen. Toch zijn er van een aantal 
spelers enkele leuke aantallen te melden.  
 
De records van (de inmiddels gestopte) Danique blijven 
na deze periode nog wel staan; enkelzijdig: 725 keer, 
dubbelzijdig: 195 keer en dat allemaal in drie minuten. 
Voor alle jeugdspelers blijft de uitdaging om deze 
getallen te verbeteren dus staan!       
 
Michelle wist op de enkelzijdige manier 200 keer hoog te 
houden. Helemaal niet slecht! Zeker omdat zij die avond 
Arnoud daarmee nipt wist te verslaan. Hij hield namelijk 
tien keer minder hoog; 190 keer . 
 
Ons nieuwe jeugdlid Sem hield op één van zijn eerste 
trainingen 62 keer hoog (enkelzijdig); erg knap. Arko 
deed het op dezelfde training met 80 maal wat beter, 
maar hij is dan ook al wat langer lid. 
 
Op de dubbelzijdige manier moest Arnoud, met slechts 
55 keer, het (alweer) afleggen tegen Michelle. Zij deed 
het met een aantal van 150 dan ook hartstikke goed en 
komt dus al aardig in de buurt van het te breken record 
van Danique. Nieuwkomer Sem deed het ook niet 
onverdienstelijk, met een serie van 12 in drie minuten. 
Aangezien hij inmiddels alweer wat langer op de club 
rondloopt zal hij zijn record zeker gaan verbeteren!    
 
Dit was het voor deze keer. Tot het volgende clubblad, 
en… blijf oefenen! 
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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 ….12…..?? 
 
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. Guus Korper 
11. Milo van der Kruis 
 
 
 

  
Wie wordt toch 

die nummer 
12???? 
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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl  
 

Secretaris en ledenadministratie: 
Sijtse Peterson 
Ratelaar 39 
8446 AW Heerenveen 
 

secretaris@delta-impuls.nl 

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 

  
Website:  
Jan Zuur info@delta-impuls.nl 
  
Sponsorcommissie: Jan Zuur 
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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 

  

Oplossing ‘waar 
is de tafeltennis 
bal’: de bal zit 

onder nummer 1 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In februari 2016. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2016.  
 
- 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!! 

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 2015-03. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2016-01 verschijnt in februari 
2016. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2016 
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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