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Van de voorzitter 

Het opvallendste van de start van dit seizoen was de 
drukte op maandag. Dit is een direct gevolg van het 
groter worden van onze vereniging. Eigenlijk heel 
positief, maar wordt door die drukte toch wel als lastig 
ervaren. Om elkaar toch zo veel mogelijk te kunnen laten 
spelen, is het van cruciaal belang dat op drukke 
momenten best of three wordt gespeeld. Ik hoop dan 
ook, dat iedereen hier zich aan houdt, zodat iedereen de 
kans heeft om te spelen. 
 
In de senioren competitie gaat het heel goed met onze 
jonge spelers. Ze laten allemaal veel inzet en groei zien. 
Danique mag zelfs een 92 % laten zien in de derde 
klasse en Kevin een mooie 72 %. De jeugd komt er aan. 
Om de jeugd de ruimte te geven heeft Johan Ooms zelfs 
nog geen wedstrijd gespeeld, bewonderingswaardig. Ik 
hoop wel, dat Johan O. volgend seizoen wel weer lekker 
zelf zijn kunsten kan laten zien. 
 
Ze zijn er, de nieuwe shirts. Als je er nog niet één (of 
meer) hebt, neem dan direct contact met Peter op, zodat 
hij jou kan voorzien van onze prachtig mooi uitziende 
shirt. 
 
Overleg met de gemeente heeft geen positief resultaat 
opgeleverd. Wij kunnen wel een aantal uren “om niet” 
krijgen, maar daarvoor moeten wij wel inspanningen 
laten zien ter bevordering van sporten in Oudeschoot, of 
te wel: leden werven in Oudeschoot. Hiermee zou het 
probleem van alinea één vergroot worden en zouden wij 
extra uren nodig hebben. Een patstelling dus. Helaas 
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moeten wij nu wel alle achterstallige betalingen nog 
voldoen. 
 
Tijdens de ALV zullen wij het met ons allen hierover 
hebben (of inmiddels hebben gehad). Hoe kunnen wij op 
een constructieve wijze dit probleem oplossen? 
Daarnaast zullen wij het hebben over de 
teamsamenstelling. Misschien hebben wij komend 
seizoen wel weer zeven teams.  
 
Dus komt allen naar de ALV van 10 november 2016! 
(Mocht de ALV al hebben plaatsgevonden, dank voor uw 
komst)  
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
 
 

 

mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
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Uit de oude doos… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Leeuwarder Courant van 08-11-1982 
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Delta Impuls 1 naar ruime overwinning in 
Oudega 

Voor seniorenteam 1 stond vrijdagavond 2 september, 
ter voorbereiding op de najaarscompetitie, de eerste 
echte serieuze test op het programma. In Oudega 
(Súdwest-Fryslân) troffen Arnoud Hofman, Sander 
Derkx, Wadse Temme en Jan Ale Maat de matadoren 
van ODI; Anko Baarda, Marco de Kleine, Eelke Cramer 
en Justin Zeeders. Zij speelden volgens het vier tegen 
vier-format, waarbij iedereen dus vier enkelwedstrijden 
en twee dubbels zou afwerken. 
 
Er werd begonnen en afgesloten met dubbels. Van de 
vier wedstrijden vielen daarvan drie de kant van Delta 
Impuls op. Alleen Justin en Eelke wisten knap van 
Wadse en Jan Ale (tweede in de D-licentie op de FK van 
dit jaar) te winnen. In het enkelspel bleven Sander, 
Arnoud en Wadse ongeslagen. Van deze drie had 
Sander de makkelijkste avond; hij kwam nauwelijks in de 
problemen. Wadse had het lastig tegen Anko, maar won 
wel na een sterke vijfde game. Wadse begint langzaam 
zijn vorm van weleer terug te vinden en dat is goed om 
te zien. 
  
Arnoud had het zwaar tegen Anko, maar wist een 2-1 
achterstand alsnog om te buigen naar een 2-3 zege. In 
zijn partij tegen Marco kwam Arnoud goed weg met 
wederom een 2-3 overwinning (9-11 in de vijfde game). 
Zeker omdat hij drie games terug moest komen van een 
7-1, 7-3 en - in de vijfde game - 6-3 achterstand. Jan Ale 
had een moeilijke week achter de rug en dat deed, 
logischerwijs, zijn spel niet goed. Hij verloor alle 
wedstrijden, maar zat een aantal keren dichtbij.  
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Beide teams sloten de avond af met een 5-15 eindstand. 
Ook Delta Impuls 2 (met Danique van den Berg, Remco 
de Boer, Jan Zuur en Erwin Heijnen) wist een ruime 
oefenzege te boeken op ODI 2 (Edwin Hazelaar, Wilbert 
Elderhorst, Tjalling Rosier en Rinse Cramer). Al met al 
mocht Delta Impuls na afloop dus terugkijken op een 
geslaagde avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wadse in opperste concentratie; klaar voor de service.  
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Links: aan het ‘Doto Invitatie 
Toernooi’ te Siddeburen deden dit 
jaar weer traditioneel veel leden 
mee van onze vereniging. 
Iedereen deed z’n stinkende best 
en alle spelers wonnen hun 
potjes. Uiteindelijk vielen er twee 
prijzen te noteren: Johan Ooms 
werd knap eerste in de vierde 
klasse-poule en Arnoud werd 
tweede in de Noordelijke Divisie-
poule. Hiervoor moest hij helaas 
wel zijn teamgenoot Sander 
uitschakelen in de halve finale.     
 

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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Arnouds tafeltennisweek 

Het najaarsseizoen tafeltennis is alweer even gestart 
wanneer ik dit schrijf. We zijn inmiddels vier wedstrijden 
onderweg. Om een beetje goed voor de dag te komen 
moet er wel hard gewerkt worden. Nu ben ik gek op 
tafeltennis, maar zelfs voor mijn doen maak ik het af en 
toe wel erg bont. Omdat voor mij een drukke sportweek 
eerder regelmaat is dan uitzondering, is het misschien 
wel eens leuk om te vertellen hoe zo’n week (in dit geval 
week 40) er precies uitziet. 
 
Op maandag start ik mijn tafeltennisweek in 
Oudeschoot, waar ik samen met Peter eerst van 18.30 
uur tot 20.00 uur de jeugdtraining verzorg. Om 20.00 uur 
is het tijd om zelf een bal vrij te spelen met veel 
verschillende spelers; de maandag is voor alle spelers 
en is altijd gezellig drukbezet. Dankzij deze gezelligheid 
ben ik niet zelden pas na 23.00 uur thuis. 
 
Sander en ik zijn, naast lid van Delta Impuls, ook lid van 
TTV Drachten. Wij zijn daar vrijwel iedere dinsdag te 
vinden. Van 19.30 uur tot 22.00 uur spelen we daar een 
vrij balletje met voor de verandering eens wat andere 
liefhebbers. Inmiddels voldoet dit van beide kanten 
alweer jaren erg goed. 
 
Woensdag is de tafeltennisclub in Lemmer (TTC 
Lemmer) ‘the place to be’ voor Kosto en mijzelf. Eerst 
krijgt de aanwezige jeugd een uur aandacht en om 20.00 
uur trekken wij ons eigen plan, samen met de Lemster-
senioren. De zaal is er nooit vol en dat is voor de 
fanatieke spelers erg prettig. Ruimte zat voor mooie 
wedstrijden en uitgebreide oefeningen. 
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Voor de eigen Delta Impuls-jeugd is er donderdagavond 
(wederom vanaf 18.30 uur) een tweede 
trainingsmogelijkheid. Ik ben ’s avonds dus alweer vroeg 
op pad om op tijd in de zaal te zijn, net zoals Peter en 
Kosto. Samen geven wij anderhalf uur training. Om 
20.00 uur neemt Jan Zuur het ‘trainersstokje’ over en 
volg ik zelf training. Twee uur lang volle bak oefeningen 
en dat op niveau: een goede voorbereiding op de 
competitiewedstrijd van één of twee dagen later. 
 
Vaak speel ik op vrijdag een wedstrijd. Het komt echter, 
sinds we met het eerste team Noordelijke divisie spelen, 
wel voor dat wij op zaterdag een uitwedstrijd hebben. Zo 
ook dit keer. Omdat de thuiswedstrijd van het vijfde 
seniorenteam niet doorgaat is de zaal in Oudeschoot vrij 
en lassen we, om 20.00 uur, met zes spelers een extra 
training in. Jan Zuur legt de training deels vast op 
camera en dat levert mooi trainingsmateriaal op. 
 
Deze zaterdag staat de verre uitwedstrijd in en tegen 
Appingedam op het programma. We moeten om 14.00 
uur spelen en dus vertrekken we 12.30 uur, mooi op tijd. 
Het volle trainingsschema van deze week werpt zijn 
vruchten af. Wadse, Sander en ik spelen onszelf naar 
een memorabele 0-10 zege. Zo sluiten we 
tafeltennisweek 40 perfect af. Zondag plan ik vrij om een 
beetje te herstellen, want maandag begint het hele 
circus opnieuw… 
 
Arnoud 
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Sportdag speciaal onderwijs (SBO) 

Donderdag 2 juni was onze vereniging aanwezig op de 
sportdag voor het speciaal onderwijs (SBO). 
 
Jeugdtrainers Peter 
Langen en Arnoud 
Hofman (bijgestaan door 
clublid Christine 
Peterson) verzorgden in 
Sportstad Heerenveen 
het onderdeel 
tafeltennis. Zij ontvingen 
kinderen uit heel Friesland en leerden hen de beginselen 
van de tafeltennissport.  
 
Het was een geslaagde dag, mede doordat er tussen de 
bedrijven door ook ruimte was om zelf een balletje te 
slaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnoud legt uit hoe je een balletje moet hooghouden. 
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Even voorstellen senioren... 

 

 
 
 
Mijn naam is: Robert Jansen. 
 
Geboortedatum en/of leeftijd: 17-10-1969 (47 jaar). 
 
Woonplaats: Heerenveen. 
 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Getrouwd met Marjolein. 
We hebben drie lieve kinderen: Nadine (16), Dione (14) 
en Ramon (12). 
 
School/beroep: Actuaris en manager 
Businessactuariaat Schade bij Univé Verzekeringen. 
 
Waarom heb je voor dit beroep gekozen: Ik vind 
wiskunde erg leuk en houd ervan puzzels op te lossen. 
In mijn huidige werk kom ik die uitdagingen tegen. 
Daarom ben ik na het VWO eerst econometrie gaan 
studeren aan de universiteit van Groningen. Later, toen 
ik al werkte bij Univé, ben ik de studie actuariële 
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam 
gaan doen. Makkelijker gezegd ben ik 
verzekeringswiskundige en bepaal ik met mijn afdeling 
o.a. de hoogte van de premies voor de diverse schade 
verzekeringen. 
 
Hobby’s: Badminton (ook wedstrijden), kweken van 
zoetwatervissen (heb een winkelstelling met 32 aquaria), 
geocachen (GPS wandelen), gamen op pc/tablet (Clash 
of clans, schaken) en bordspellen (veelal met gezin en 
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vaak Kolonisten van Catan, Steden en Ridders) en op 
zijn tijd de kroeg in met vrienden. 
 
Lievelingseten: Stamppot boerenkool of andijvie met 
een grote gehaktbal.  
 
Lievelingsdier: Vis (heb ik voldoende ) en hond (komt 
er op zeer korte termijn). 
 
Favo vakantieland: Frankrijk en Spanje (lekker warm 
en mooie zee, mooie oorden om te kamperen). 
 
Competitie? Zo ja, in 
welk team?: Ja, in team 5, 
4e klasse. Af en toe val ik in 
bij team 3, 3e klasse. 
 
Waarom heb je voor 
tafeltennis gekozen: Ik 
heb van mijn 11e t/m 17e 
ook getafeltennist. Daarna 
ben ik andere sporten gaan 
doen (basketbal en nu ook 
badminton). Mijn vader 
tafeltennist ook en ik zou 
nog graag eens met die 
oude man (70 jaar) samen 
spelen. En tja, het is een 
leuk spelletje welke je op 
hoge leeftijd nog prima 
kunt doen. 
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten: Met Dione de Graaf van 
Studio Sport. 
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Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: Geen voorkeur. 
- aanvallen / verdedigen: Geen voorkeur. 
- uit of thuis wedstrijd: Geen voorkeur. 
- bier voor of na de wedstrijd: Doe maar daarna, zeker 
als het verdiend is. 
- winnen of verliezen: Uiteraard winnen, maar wel op een 
sportieve manier. 
 
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers: Ik heb het 
reuze naar mijn zin op de club en kom graag kijken naar 
andere teams als ik tijd heb. Tot in de sportzaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter verzorgde op de sportdag voor het speciaal 
onderwijs tafeltennislessen bij de tafeltennisrobot. 
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Delta Impuls 1 kent fenomenaal begin 

Na een lange zomerstop mochten de mannen van het 
eerste seniorenteam (Arnoud Hofman, Sander Derkx, 
Wadse Temme en met op de tribune Jan Ale Maat) dan 
eindelijk weer aan de bak. In een zware poule met veel 
aan elkaar gewaagde tegenstanders is de doelstelling dit 
seizoen wederom handhaving in de Noordelijke 1e 
divisie. De seizoensopener van de najaarscompetitie 
bracht, namens GTTC 3, Paul Kamstra, Karin van der 
Vegt en Thomas Groenevelt naar Oudeschoot. 
 
Team 1 had zich voorgenomen sterk te starten en dat 
lukte. Dat de Groningers pas in wedstrijd zeven hun 
eerste (en enige) punt van de avond pakten, had echter 
niemand verwacht. Voor GTTC was het Thomas die het 
deed met een overwinning (na vijf spannende games) op 
Wadse. Nog spannender was de wedstrijd tussen 
Sander en Paul. Met een randbal op een 9-10 
achterstand in game vijf en op 12-12 wéér een kantbal 
trok Sander de pot over de streep. De rest van de avond 
bleef hij probleemloos overeind. Wadse vocht zich naar 
twee zeges; hij begint steeds beter te tafeltennissen. 
 
Arnoud had zeker niet een makkelijke avond. Paul en 
Karin hielden de druk erop en namen in de games 
telkens een goede voorsprong. Arnoud wist zich steeds 
net op tijd te herstellen en noteerde zo ook drie punten 
op papier. Sander en Arnoud bleven in het dubbel 
redelijk eenvoudig op de been. Zij zijn in 2016 nog niet 
verslagen en dat is, net zoals de uiteindelijke 9-1 
overwinning op GTTC 3, iets om erg tevreden over te 
zijn! 
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TTV Delta Impuls op YouTube:

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

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Tafeltennis in de zomer 

Het hele seizoen wordt er volop getraind om een mooie 
positie te behalen in de competitie en natuurlijk om 
beetje bij beetje steeds beter te worden in deze mooie 
sport. Maar dan... Ojee! De zomer komt steeds 
dichterbij, Delta Impuls sluit haar deuren... Zomerstop! 
 
Voor een aantal mensen is het dan toch echt wachten tot 
de deuren weer zullen openen. Daar is wel wat geduld 
voor nodig, aangezien dat nog wel anderhalve maand 
gaat duren. Voor sommigen is die anderhalve maand 
pauze nét wat te lang… om precies te zijn: anderhalve 
maand! Daar kan niet op gewacht worden. 
 
Is dat dan een groot probleem? Nee hoor! Dan trek je 
toch gewoon naar verenigingen die de hele zomer wél 
door blijven gaan om nog enigszins in vorm te kunnen 
blijven? En of dat nu Buitenpost, Drachten of Leek is 
maakt dan niet uit. De echte ‘tafeltennisgekken’ zijn dan 
ook elke week in alle plaatsen te vinden. Als dat geen 
enthousiasme is weet ik het ook niet meer. 
 
Deze ‘gekken’ maken er altijd een gezellige boel van. 
Lekker een balletje slaan met verschillende 
tegenstanders en soms ook met onbekende spelers. Zo 
leer je die mensen meteen kennen! Hierdoor kun je een 
volgende keer misschien wel beter spelen tegen die 
personen. Soms moet je jezelf nieuwe manieren van 
spelen aanleren en dat is weer goed voor je 
ontwikkeling.  
 
Kortom: er zijn dus genoeg mogelijkheden én redenen 
om in de zomer lekker te blijven trainen! 
 
Christine  
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Krappe maar knappe zege in Frjentsjer 
voor Delta Impuls 1 

Na de goede competitiestart (met een 9-1 winst op 
GTTC 3) reden Arnoud Hofman, Sander Derkx en Jan 
Ale Maat op zaterdagmiddag 24 september naar 
Franeker voor een Fries onderonsje; de wedstrijd tegen 
FTTC 2 met 'good old' Harry van den Berg, Sieds 
Tjepkema en Fons Hartman. 
 
Jan Ale begon met zware wedstrijden tegen van den 
Berg en Tjepkema. Harry was met drie keer 11-5 te 
sterk, maar van Sieds snoepte Jan Ale toch een game 
af. De beer was in wedstrijd drie helemaal los met een 1-
3 enkelzege op Hartman. Sander kwam 0-2 voor in zijn 
partij tegen Tjepkema, verspeelde een matchpoint in 
game 3 en verloor (onnodig) alsnog. Hij kwam daarna 
niet in de problemen tegen Hartman, maar wél in de 
wedstrijd tegen van den Berg. Sander zijn blok zat niet 
goed op tafel; winst voor Harry. 
 
Arnoud knokte zich naar drie zeges. Hartman en 
Tjepkema werden 3-0 aan de kant gezet, maar het ging 
bijna mis in zijn ontmoeting met van den Berg. Met een 
8-11 eindstand in de vijfde game was Arnoud nét iets 
vaster. Omdat Sander en Arnoud ook in het dubbelspel 
net wat vaster waren dan het duo van den 
Berg/Tjepkema (winst na vijf games) boekte Delta 
Impuls 1 zijn tweede overwinning op rij; ditmaal 4-6. 
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Delta Impuls 1 en GTTC Groningen 2 in 
evenwicht 

Vrijdagavond 30 september kregen Arnoud Hofman, 
Sander Derkx en Wadse Temme visite van Jan-Willem 
van der Werf, Timothy van der Meulen en Ronald 
Elzinga namens GTTC 2. Met al twee overwinningen op 
zak begon Delta Impuls 1 met vertrouwen aan deze 
ontmoeting en dat konden zij, tegen de sterke 
Groningers, goed gebruiken. 
 
Onder toeziend oog van teamgenoot Jan Ale Maat 
startte Arnoud met een zwaarbevochten 3-1 overwinning 
op de sterk serverende van der Werf. Wadse en Sander 
konden hem niet volgen. Zij verloren van Elzinga (ex-2e 
Divisie) en de stugge verdediger van der Meulen. 
Dankzij een overwinning in het dubbelspel trokken 
Arnoud en Sander de score weer recht; 2-2. Wadse 
zorgde met een knap staaltje tafeltennis vervolgens voor 
een mooi bonuspunt door te winnen van van der Werf. 
Arnoud had dankzij zijn harde contraballen weinig 
moeite met verdediger van der Meulen. 
 
Sander ging strijdend ten onder in zijn wedstrijd tegen 
Elzinga. In game vijf wist hij twee matchpoints niet te 
verzilveren. Wadse verloor hierna - eveneens na een 
echte thriller - nog maar net van van der Meulen. Sander 
kon ook geen enkelzege noteren na zijn wedstrijd tegen 
van der Werf, maar had dus wederom een belangrijke rol 
in het dubbelspel. Arnoud stelde uiteindelijk een 
puntendeling veilig met een 3-0 winstpartij op Elzinga. 
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Op deze foto zie je, onder toeziend oog van eerste team-
speler Wadse Temme, Arko een bal slaan op het 
Handicap-toernooi van 3 juni dit jaar. Maar… slaat hij 
hem wel over het net en waar op tafel komt de bal 
terecht? Achterin dit blad staat de oplossing!    

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 
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Mijn naam is: Yvan. 

Leeftijd: 10 jaar. 

Woonplaats: Heerenveen. 

School/opleiding: OBS Het Slingertouw. 

Even voorstellen: 
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Klas: Groep 7B. 

Hobby’s: Tafeltennis, buitenspelen en klimmen. 

Lievelingseten: Patat met pindasaus. 

Lievelingsdier: Kat. 

Favoriete vakantieland: Frankrijk. 

Competitie: Nee. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik 
het heel leuk vind. 

Wat wil je later worden: Weet ik nog niet. 

Wat wil je nog kwijt: Niets! 
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Wie is…? 

Als het gaat over het typeren van diverse spelers kan het 
bijna niet anders dan dat de eerste ondervraagde Peter 
Langen is. Hij is immers al aardige tijd actief bij de 
vereniging en dan mag ik er toch wel vanuit gaan dat hij 
de leden redelijk kent qua speltype én persoonlijkheid. 
Aan hem heb ik dan ook verschillende omschrijvingen 
gegeven waarbij Peter aan zal geven wie hij daar het 
beste bij vindt passen. Zowel jeugd als seniorenleden 
kunnen genoemd worden. De term ‘speler’ kan hierbij 
zowel mannelijk als vrouwelijk geïnterpreteerd worden. 
 
Wie is...? 
 
De vrolijke speler: 
Bailey, zij heeft altijd plezier.  
 
De drukke speler: 
Johan Ooms, hij moet altijd veel lopen. Van voor naar 
achter en weer terug. 
 
De fanatieke speler: 
Henk de Haas, met zijn 75 jaar wil hij nog altijd winnen. 
 
De speler die de afgelopen tijd de grootste sprongen 
heeft mogen maken: 
Zijn er spelers die vooruit gaan? Misschien zie ik ze niet. 
 
De speler die het vaakst ‘sorry’ zou moeten zeggen: 
Sjoerd Spoelstra krijgt altijd ruzie als hij geen ‘sorry’ 
zegt. 
 
De enthousiaste speler: 
Joran Merkus lacht altijd, ook al verliest hij de wedstrijd. 
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De slimme speler: 
Mark Hankel, hij maakt de meeste punten door slim te 
spelen. Een gemeen mannetje. 
 
Het meest eigenwijs tijdens het tafeltennissen: 
Johan Veldhuis, hij praat te veel onder het spelen. 
 
Dit was de eerste uitvoering van de nieuwe rubriek: 'Wie 
is...?'. Ik hoop dat iedereen het leuk vond! Jullie zullen in 
het volgende clubblad weer een nieuwe aflevering zien 
verschijnen. Tot dan! 
 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook deze zomer speelden veel spelers van onze 
vereniging door bij TTV Rotak te Leek.  
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Memorabele zege in Appingedam voor 
senioren Delta Impuls 1 

Zaterdag 8 oktober 2016 werd er door Arnoud Hofman, 
Sander Derkx en Wadse Temme een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd aan de rijke historie van 
tafeltennisvereniging Delta Impuls. Voor het eerst sinds 
tientallen jaren werd er op hoog niveau (Noordelijke 1e 
divisie, één niveau onder de Landelijke 3e divisie) een 
klinkende 0-10 overwinning behaald. Dat gebeurde ver 
van huis in Appingedam tegen het altijd lastige DTTC 
'78, met Edwin van der Wal, Robert Janssens en Stefan 
Dallinga. 
  
Over de verdeling van de tien punten kan men kort zijn. 
Arnoud, Sander en Wadse wonnen al hun 
enkelwedstrijden. DTTC '78 verloor een week eerder 9-1 
bij Argus in Harkstede en won toen alleen het 
dubbelspel. Met dit gegeven in het achterhoofd wilden 
Arnoud en Sander zich niet laten verrassen aan de 
mooie nieuwe tafeltennistafels in Appingedam en dat 
gebeurde dan ook niet. Hun overwinning op van der Wal 
en Dallinga zorgde voor het tiende punt. 
 
Delta Impuls 1 mag zich een week lang koploper 
noemen van de Noordelijke 1e divisie en dat terwijl aan 
het begin van het seizoen werd ingezet op handhaving. 
Na de tienklapper maakten Wadse, Sander en Arnoud 
nog een tussenstop in Middelstum waar zij ook 
Klimaatgroep°Stars zagen stunten, maar dan wel wat 
niveautjes hoger... in de Eredivisie.  
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Heren Delta Impuls 1 buigen hoofd in 
topper 

Hét topaffiche van de Noordelijke eerste divisie 
tafeltennis was de wedstrijd van vrijdagavond 14 
oktober, tussen de nummers één (Delta Impuls 1) en 
twee (Assen 2). Ard-Jan Leeferink, Richard Lubbers en 
Heleen Mulderij liepen namens Assen de sportzaal in 
Oudeschoot binnen, waar Arnoud Hofman, Sander 
Derkx en Jan Ale Maat al stonden in te spelen. 
 
In de eerste enkelpartij stonden direct de twee hoogst 
geplaatste spelers tegenover elkaar: Arnoud en 
Leeferink. Ard-Jan verloor dit najaar slechts eenmaal en 
Arnoud was deze competitie zelfs nog ongeslagen. De 
ervaren Leeferink maakte echter, in vier games, een 
einde aan die zegereeks. Met hoge gamestanden bleef 
de wedstrijd tot het einde toe spannend. Sander en Jan 
Ale kwamen ook tekort tegen Ard-Jan, al wist Sander 
met goed spel bijna voor een stuntje te zorgen. Helaas 
viel game vijf voor hem de verkeerde kant op. In zijn 
wedstrijd tegen Mulderij pakte hij game vijf wél en zo 
zorgde hij voor het eerste Friese punt. Jan Ale verloor 
van diezelfde Heleen, maar snoepte wel een game van 
haar af. Heleen haakte daarna geblesseerd af en dat 
betekende dat Arnoud, zonder te spelen, het tweede 
punt mocht aantekenen. 
 
Het sterke Heerenveense dubbel Hofman/Derkx verloor 
haar eerste dubbel van het jaar. Leeferink en Lubbers 
sloegen ook deze statistiek met wat geluk (10-12 in de 
beslissende game, na veel netballen en een discutabel 
punt), uit de boeken.  
 
Jan Ale en Sander hadden vrijdag weinig kans tegen de 
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uitstekend spelende Lubbers en ook Arnoud kwam tegen 
Richard op een 0-2 achterstand. Met zijn laatste 
krachten vocht hij zich à la Harry Houdini alsnog naar 
een 3-2 zege en een voor het team uiteindelijke 3-7 
nederlaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het Handicaptoernooi van 2016 waren wij weer 
voorzien van heerlijke hapjes én drankjes. Johan 
Veldhuis is er als de kippen bij. 
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Terugblik Toppertoernooi Oudega 2016 

Tafeltennisvereniging ODI (Oudega) wist ook dit jaar een 
goed toernooi te organiseren waaraan wij, als clubleden 
van 'Delta Impuls' (en natuurlijk ook spelers van andere 
Friese clubs), mee mochten doen. Iedereen kreeg per 
post een mooie uitnodiging toegestuurd om mee te doen 
aan dit 'sportieve, gezellige en altijd leuke’ toernooi. Je 
doelstelling is natuurlijk 'winnen', maar ook plezier in het 
spel is belangrijk. Je werd ingedeeld bij spelers van je 
eigen niveau. Zo speelde je tegen mensen die je ook in 
de competitie tegenkomt.  
 
De eerste helft van de avond ging bij mij niet goed. Ik 
was te gespannen en nog niet genoeg gefocust. Winst 
zat er voor mij dan ook niet in: ik kwam niet echt op 
gang, 'k miste teveel ballen of de ballen gingen over 
tafel. Maar het was nog geen verloren strijd… er werd  
opnieuw een 'poule-indeling' gemaakt. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen! In de verliezersronde wist ik mijn 
frustraties uit de weg te gaan en won ik alles. Het hoofd 
op scherp en vooral niet opgeven. De laatste wedstrijd 
won ik in een '5-setter' en leverde mij een ‘1e plek’ op. 
De beker binnen… Tsjakka! 
 
In de competitie hoop ik ook nog winst te behalen. Voor 
het team, maar ook voor mezelf. Als ik maar rustig blijf 
en mij vooral niet erger wanneer het even niet wil. 
Vechten voor elke bal, want elk geslagen punt is er één. 
Een wedstrijd winnen is een punt voor je team maar ook 
een 'prestatie' voor jezelf. Ik zit in een leuk team en 
samen gaan we er voor… strijden! 
 
Tryntsje. 
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Records 

Toen ik de ‘hooghoud-statistieken’ opzocht, bleek dat er 
de laatste maanden weinig recordpogingen waren 
gedaan. Door alle trainingen, wedstrijden en toernooien 
is het hooghouden er dit keer dus een beetje bij 
ingeschoten. Kan gebeuren! Gelukkig waren er twee 
fanatieke jeugdleden die wél wat tijd vrij wisten te 
maken; Arko en Yvan. Zij deden dat in de herfstvakantie, 
op donderdag 20-10-2016. Hier komen de aantallen, die 
allemaal behaald zijn in drie minuten. Let’s go!           
 
Arko wist het balletje, op de gewone hooghoud-manier 
(enkelzijdig), 190 keer in de lucht te houden. Erg knap! 
Misschien nog wel knapper is dat Yvan dit 73 keer lukte 
terwijl hij pas nét lid is geworden van onze vereniging.   
 
Yvan en Arko kwamen erachter dat hooghouden met 
een draaiend batje (dubbelzijdig) toch wel lastig is. 
Desalniettemin lukte het Yvan 12 maal. Arko deed het 
met 15 keer iets beter.  
 
Terug naar de gewone hooghoud-manier, maar dan met 
de niet-speelarm. Erg lastig, maar Arko en Yvan bleken 
ook met hun verkeerde hand een behoorlijk balletje te 
kunnen slaan. Arko haalde met 19 maal net niet de 20. 
Yvan redde wel de 20 keer, sterker nog… hij zat er met 
23 keer zelfs boven!  
 
Dan is het nu tijd voor dé verrassing van deze rubriek! 
Bij het ‘squashen’ (met of zonder stuit tegen muur) sloeg 
Arko het record van Michelle uit de boeken. Dit record 
stond op 13 maal. Arko maakte hier echter 52 keer van! 
Zou iemand daar nog boven kunnen komen? Jullie lezen 
het in het eerste clubblad van 2017. Ciao! 
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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. A. van Gellekom 
5. P.H. Langen 
6. P. Bruining 
7. Pim v.d. Zwaag 
8. Arnoud Hofman 
9. Guus Korper 
10. Milo van der Kruis 
 
 
 

  
Wie wordt toch 

die nummer 
11???? 
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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:  
Patrick Hankel 
Geert Knolweg 15 
8501 MH Joure 
 

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 arnoudhofman@hotmail.com 

06-21904939 
  
Vrijwilligers-coördinator: Vacature 

  

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

onder nummer 2 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In februari 2017. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2017.  
 
- 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 2016-03. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2017-01 verschijnt in februari 
2017. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2017 
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: clubblad@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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