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Van de voorzitter 

In het vorige voorwoord gaf ik aan dat wij als bestuur op 
zoek zijn naar een secretaris, helaas heeft nog niemand 
zich aangemeld. Jammer, zou toch mooi zijn als de 
betrokkenheid van de leden wat hoger zou zijn. 
Misschien tijdens de ALV van 20 juni? 
 
Er is weer een mooi Fries veteranentoernooi geweest en 
de jaarlijkse strijd tussen Delta Impuls en Drachten. 
Beiden heb ik ervaren als positief. 
 
De competitie heeft helaas geen promoveringen 
opgeleverd, maar er worden wel drie promoties 
aangevraagd, omdat wij denken dat het mogelijk is. Ook 
een mooi resultaat. 
 
Wat mij nog wel een beetje zorgen baart, is het feit dat 
onze leden het toch lastig vinden om iets rechtstreeks 
tegen het bestuur te zeggen of te mailen. Daardoor 
ontstaan er geruchten die niet handig zijn, want daarmee 
wordt er niets opgelost. Even voor de duidelijkheid: het 
bestuur is geen afzonderlijke entiteit binnen de 
vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de leden, 
bestaat uit leden en daarmee zijn wij als bestuur niet 
meer dan ook gewone enthousiaste spelers die op 
gedrag en acties aanspreekbaar zijn. 
 
Daarmee kom ik op de teamindeling. Elk jaar weer lastig, 
maar de trainers hebben weer getracht een goede 
opstelling neer te zetten. Lopende weg is deze twee keer 
bijgesteld en ik hoop dat wij hiermee het nieuwe seizoen 
positief en sportief in kunnen met wel zeven 
seniorenteams! Dit betekent dat wij in Friesland één van 
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de grootste leveranciers van teams zijn en blijven. 
Mogen wij met ons allen toch wel trots op zijn. 
 
Ik hoop dan ook van ganser harte, dat ik jullie in grote 
getale op de ALV van 20 juni mag verwelkomen. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
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Verslag voorjaarscompetitie 2017 

 
Senioren  
 
Team 1 
 
Wij blijven wederom in de Noordelijke eerste divisie! 
 
Wij zijn er dit seizoen weer in geslaagd in de Noordelijke 
eerste divisie te blijven. Dit was het hoofddoel van 
Arnoud, Sander, Jan Ale en Wadse. Zij begonnen stroef 
met twee 4-6 verliespartijen tegen Argus en De Treffers 
‘70. Vervolgens behaalde het team een gelijkspel in en 
tegen Assen. Daarna begon het te draaien en kwamen 
de winstpartijen, zoals de 6-4 tegen GTTC 3 en de grote 
uitslag tegen DOTO (8-2). Ook werd er 3-7 van Dokkum 
gewonnen met invaller Benjamin, die heel brutaal enkele 
games wist te pakken. GTTC 2 moest er in Haskerdijken 
eveneens aan geloven (7-3). Hierna volgde een 
splitsing: Delta Impuls 1 ging verder in de promotiepoule. 
Weer wonnen zij van DOTO, dit keer met 3-7. In 
Harkstede (Argus) werd er knap gelijkgespeeld. Het 6-4 
verlies tegen mede-titelkandidaat GTTC 2 deed Delta 
Impuls, wat het kampioenschap betreft, uiteindelijk de 
das om. 
 
GTTC Groningen 2 10 - 60         
Argus 1   10 - 59 
Delta Impuls 1  10 - 57 
DOTO 1   10 - 45 
 
Arnoud won 28 wedstrijden, Sander 17 en Wadse 5. Jan 
Ale speelde door een blessure slechts 6 wedstrijden. 
 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1013438&tid=1081941
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1013438&tid=1082408
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1013438&tid=1080068
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1013438&tid=1082132
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Team 2 
 
In dit team speelden twee nieuwe spelers. Tamar en 
Elvis zijn samen gaan wonen in Heerenveen. Zij 
vormden de basis van dit team, aangevuld met Reino en 
Remco. Omdat Elvis en Tamar een hoge rating hebben 
konden we voor hen eerste klasse aanvragen. Dit team 
behaalde per wedstrijd gemiddeld vijf punten. De 
grootste overwinningen boekten zij op Ready 1 en 
Buitenpost 3: 7-3. Zij verloren met dezelfde cijfers van 
kampioen ANJA 1. Team 2 eindigde uiteindelijk op een 
keurige derde plaats. 
         
ANJA 1   10 - 61 
Drachten 1  10 - 61 
Delta Impuls 2  10 - 53 
Ready 1   10 - 43 
YOS 1   10 - 42 
Buitenpost 3  10 - 40 
 
Elvis behaalde een winstpercentage van 83%, Tamar 
73%, Reino 13% en Remco 0%. 
 
Team 3 
 
Captain Jan Zuur had in eerste instantie twee jonge 
spelers én één speelster in zijn team: Benjamin, Kevin 
en Danique. Hij zou deze talenten wel even vertellen hoe 
je nu precies moet spelen bij de senioren. Hier kwam 
helaas niet veel van terecht omdat Danique (voor de 
tweede keer) een week voor de competitie begon zei: “Ik 
speel niet meer.” In plaats van alleen coachen moest 
Jan hierdoor zelf aan de bak. Deze jonge jongens deden 
het uitstekend in deze tweede klasse. Zij streefden hun 
aanvoerder in winstpartijen voorbij (en dat moet ook, 
goed om te zien). Van de zes wedstrijden die invaller 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1082960
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1082508
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1080069
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1082230
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1082025
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012859&tid=1079833
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Mark speelde won hij er vier; erg knap. Buitenpost 4 
werd op een 9-1 nederlaag getrakteerd, maar er werd 
ook met 7-3 verloren van Rotak 2 en FTTC 4. FTTC wist 
maar net het kampioenschap te behalen (op 
setstanden). Delta Impuls 3 werd netjes vierde. 
 
FTTC 4   10 - 65        
Rotak 2   10 - 65 
Drachten 2  10 - 52 
Delta Impuls 3  10 - 50 
Dokkum 3  10 - 44 
Buitenpost 4  10 - 24 
 
Benjamin won 70% van zijn wedstrijden, Kevin 53% en 
Jan 21%. 
 
 
Team 4 
 
Met de oude zeerot Johan Ooms aan het hoofd deed dit 
team het zeer goed in de derde klasse. Feddy, Johan 
Ooms, Johan Veldhuis, Christine en Mark speelden tot 
en met de laatste wedstrijd mee om het kampioenschap. 
Helaas waren de zenuwen niet tegen alle spanning 
opgewassen. Zij moesten de laatste wedstrijd met 9-1 
winnen, maar helaas… het werd ‘maar’ 7-3. Onze 
spelers pakten Effect met 9-1 in. De partij tegen mede-
kampioenskandidaat Bergum werd echter met 7-3 
verloren; dit kostte team 4 de kop, of… ze hadden in één 
van de wedstrijden tegen Dokkum 4 meer punten 
moeten sprokkelen. Nu eindigden zij als derde. Vreemd 
was dat ODI 2 met 10-0 verloor van Bergum 1. Dokkum 
kwam als kampioen uit de bus dankzij het onderlinge 
set-verschil: 13-7. 
  
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1082305
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1082252
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1082509
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1080070
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1079857
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012860&tid=1079834
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Bergum 1  10 - 64 
Dokkum 4  10 - 64      
Delta Impuls 4  10 - 63 
ODI 2   10 - 46 
FTTC 5   10 - 37 
Effect '78 1  10 - 26 
 
Feddy scoorde 92%, Mark 89%, Ooms 83%, Christine 
50% en Veldhuis 44%. 
 
Team 5 
 
Dit team promoveerde vorig jaar naar de derde klasse. 
Door het goede spel van Robert wist dit team zich te 
handhaven. Anne, Jan en Arjan hadden moeite om mee 
te komen en zullen niet op dit niveau actief blijven. In 
Drachten werd met 9-1 verloren, maar in Buitenpost en 
Leeuwarden (DOV) werd knap 7-3 gewonnen. Team 5 
eindigde op een verdienstelijke vierde plaats. 
 
Drachten 3  10 - 66  
Ready 3   10 - 54 
DOV 1   10 - 52 
Delta Impuls 5  10 - 47 
Buitenpost 5  10 - 41 
ANJA 3   10 - 40 
 
Robert was goed voor 87%, Jan 33%, Anne 22% en 
Arjan 14%. 
 
Team 6 
 
Team 6 kende vier spelers: Sjoerd, Peter, Tjerk en 
Tryntsje. Doordat de kwaliteiten van deze vijf spelers 
groot zijn maar wel allemaal verschillend, zaten er een 
aantal verrassende uitslagen tussen. Tjerk speelde 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1082996
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1079858
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1080071
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1079567
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1082981
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012862&tid=1081975
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1082518
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1082232
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1081285
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1080072
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1079835
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012864&tid=1082962
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slechts één wedstrijd. Eén keer is er met twee man 
gespeeld en één keer is Marijke ingevallen (op naam 
van Tjerk, en dat deed zij prima). De grootste 
overwinning werd behaald in de laatste wedstrijd tegen 
Buitenpost 7: 9-1. Het grootste verlies werd geleden 
tegen YOS 4: ook met 9-1. Dokkum werd kampioen door 
(dus ook in deze klasse) het onderlinge set-verschil: 12-
8. 
 
Dokkum 5  10 - 62 
YOS 4   10 - 62 
ODI 3   10 - 55 
Delta Impuls 6  10 - 46 
Lemmer 1  10 - 41  
Buitenpost 7  10 - 34 
 
Peter pakte 77% van z’n partijen, Sjoerd 57%, Tryntsje 
20% en Tjerk 17%.  
 
Jeugd 
 
Team 1 
 
Dit team bestond uit spelers van Delta Impuls (Mark en 
Bowe) én spelers van Ready (Dagmar en Niels). 
Dagmar en Niels speelden een seizoen eerder nog in de 
eerste klasse. De Noordelijke divisie was voor hen, 
evenals voor Bowe, dit seizoen nog een tikkeltje zwaar. 
Hoewel de eindstand doet vermoeden dat het niet al te 
best ging, is dit zeker niet het geval. Veel partijen gingen 
met heel goed spel op het nippertje verloren. Mark was 
hier de stabiele factor, hij haalde veel punten binnen. 
Ons jeugdteam verloor drie keer met 9-1, wist helaas 
geen enkele wedstrijd te winnen, maar speelde wel drie 
keer gelijk. Volgend jaar zal dit team het ongetwijfeld 
beter doen. Dokkum 1 werd met overmacht kampioen. 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1079859
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1082028
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1079568
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1080073
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1083226
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10876&pid=1012867&tid=1079837
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Dokkum 1  10 - 71  
Argus 2   10 - 63 
Argus 3   10 - 53 
Assen 1   10 - 48 
Actief Vries 1  10 - 34 
Delta Impuls 1  10 - 31 
 
Mark kwam tot een 83% score, Dagmar 11%, Niels 10% 
en Bowe 4%. 
 
Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1083174
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1083216
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1083217
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1082308
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1082465
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=4&cnid=10113&cid=10877&pid=1012930&tid=1080074
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Terugblik team 5 

De 2e seizoenshelft ligt al weer een tijdje achter ons. 
Toch zou ik nog graag willen terugblikken op onze 
competitie met het 5e team, bestaande uit Jan Zwier, 
Anne Dekker, Arjan Zuidema en ondergetekende. 
Ambitie voorafgaand aan de competitie was helder: 
zorgen voor handhaving. Dat lukte uiteindelijk, zij het dat 
de spanning in de laatste wedstrijden nog wel voelbaar 
was…we eindigden 4e van de 6. 
 
We begonnen teleurstellend tegen Ready uit 
Leeuwarden, een 7-3 nederlaag. Opvallend daarbij was 
dat Robert (en de rest)  verloor van een jonge gast die 
zo “nieuw” was dat hij op de avond zelf nog moest 
kennis maken met zijn teamgenoten...Het bleek een 
speler die in de weekenden ook speelt, en wel in Den 
Helder. Robert zou tot zijn eigen teleurstelling ook de 
return verliezen van deze jongen met aanvallende 
spelstijl. 
 

Daarna herpakten wij ons 
knap door twee mooie 
overwinningen op het 
taaie team van DOV met 
de oldies Fook en 
Kootstra in de gelederen. 
Anne won voor het eerst 
van Kootstra, een mooie 
mijlpaal!  We lieten een 
klinkende 7-3 
overwinning op de voor 

ons gedoodverfde degradant, Buitenpost, noteren in 
wedstrijd nummer 4, met Nuas Yonnus in hun midden 
die prachtig klop kreeg van Jan. Op dat moment stonden 
we bovenaan, maar we konden dat relativeren omdat we 
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nog niet tegen Drachten hadden gespeeld, de verwachte 
kampioen.  
 
Het vervolg was minder goed: er volgden 4 nederlagen 
tegen achtereenvolgens Ready, Drachten, Anja en nog 
eens Drachten. Tegen Drachten in de uitwedstrijd werd 
het zelfs 9-1 voor Drachten. De bekende noppenspeler 
Riemersma maakte het ons erg lastig en daarbij Robert 
wist 4 matchpoints tegen Ali Hussein niet te benutten. In 
de return tegen Drachten kwamen we beter beslagen ten 
ijs, een kleine 4-6 nederlaag waarbij Robert 3 potjes 
naar zich toe trok. 
 
Dan, finish in zicht en nog 3 mogelijke 
degradatiekandidaten: Anja, Buitenpost en Delta. En 
uitgerekend tegen deze twee tegenstanders moesten we 

nog voor de dag komen. 
Beide wedstrijden werden 
6-4 overwinningen voor 
Delta waarmee we ons 
veilig speelden. Anja is 
als laatste geëindigd. 
 
We kunnen terugkijken op 
een mooie seizoenshelft 

met voldoende uitdagingen en leerpunten, en leuke 
wedstrijden. Robert eindigde op 87%, Jan 33%, Anne 
22% en Arjan 14%. 
  
Arjan heeft besloten te stoppen met 
competitietafeltennis. Jan en Anne doen een stapje terug 
naar de 4e klasse en ik ga het eens proberen in de 2e 
klasse. Heren, dank voor de gezelligheid en succes 
volgend jaar! 
 
Robert 
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Tweekamp spektakel 

Op 28 april vond de jaarlijkse tweekamp plaats tussen 
Delta Impuls en Drachten, dit keer in Haskerdijken. Vorig 
jaar won Delta eenvoudig omdat enkele sleutelspelers 
van Drachten ontbraken. Daarom werd er dit jaar extra 
aandacht besteed aan een evenwichtige opstelling van 
spelers. Als algemeen uitgangspunt nemen wij dat elk 
team van Delta spelers mag afvaardigen voor drie keer 
een 4-mans-team. Dit jaar moesten wij hier wat van 
afwijken omdat spelers van de Noordelijke eerste divisie, 
samen met eersteklassers, domweg te sterk zouden zijn 
voor een evenwichtige tweekamp. 
 
Daarom werden Arnoud en Sander gekoppeld aan 
Benjamin en Kevin, die het op mochten nemen tegen het 
(wellicht naar de Noordelijke tweede divisie 
gepromoveerde) eerste team van Drachten. De net niet 
gepromoveerde Feddy, Christine en Veldhuis mochten 
met Jan Zuur het tweede team bemannen tegen deels 
ervaren tweedeklassers én bijna tweedeklassers van 
Drachten. Peter, Sjoerd en Anne kregen steun van junior 
Bowe. Zij speelden tegen de taaie vierdeklassers Eddy 
en Joran (de junior die voor Drachten uitkwam). Pim, net 
begonnen met de tafeltennissport, maakte de 
Drachtenaren compleet. 
 
Er ontspon zich een strijd van jewelste. Elke speler 
leverde met een gewonnen game een punt voor de club, 
zowel bij ‘t enkel als bij het dubbelspel. Drachten kende 
een vliegende start waarbij Sander het moeilijk had 
tegen Milo (1-2 voor Milo) en er ging een dubbel geheel 
verloren. Christine versloeg verrassend de sterke Jaap 
en Veldhuis overwon tweedeklasser Rene. 
 
Na speelronde 1: Delta: 25 - Drachten: 29. 
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Kevin had het erg lastig tegen al die topspelers. Hij werd 
met Benjamin echt voor de leeuwen gegooid. Peter 
pakte de sterke oud junior Raymon. De overige teams 
bleven aardig in evenwicht. 
 
Na speelronde 2: Delta: 52 - Drachten: 56. 
 
Arnoud en Sander leverden vervolgens een dubbelpunt 
in. Benjamin won onverwacht van Milo; hij was zijn 
beginzenuwen een beetje kwijt. Christine was wederom 
sterk met een driepunter tegen Hillebrand. Anne kreeg 
klop in een taai, taai, taaier-wedstrijd tegen Raymon. 
Bowe redde het niet tegen Eddy. Het was vechten 
geblazen… 
 
Na speelronde 3: Delta: 79 - Drachten: 83… tweekamp 
totaal in evenwicht. 
 
Arnoud bleef al zijn enkelwedstrijden winnen. Benjamin 
won nu ook van Uilke… ongekend. Sjoerd won knap van 
Joran en Bowe behaalde een driepunter tegen Raymon. 
 
Na speelronde 4: Delta: 98 - Drachten: 100. Delta kruipt 
dichterbij… 
 
Dé sensatie van de dubbelronde was een 3-0 winst van 
Christine en Feddy op de top-tweedeklassers Jaap en 
Rene. Benjamin en Kevin snoepten Milo en Uilke een 
punt af. 
 
Na de dubbelspelronde: Delta: 109 - Drachten: 107… 
Minimale voorsprong voor Delta. 
 
Alle spelers waren er inmiddels van doordrongen dat elk 
punt telde en er werden alleen nog maar finales 
gespeeld. Sensationeel: Kevin voluit tegen Uilke (3-0). 
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Benjamin wederom winst op Milo. De geblesseerde Jan 
Zuur liep op zijn tandvlees, Joost was hem de baas. 
Peter moest na een titanengevecht het hoofd buigen 
voor Joran. 
 
Na de kleine finaleronde: Delta: 119 - Drachten: 115… 
Kleine Delta-voorsprong iets uitgebreid. 
 
Arnoud en Sander vervolgens op de turbostand: volle 
winst. Feddy won zijn finale van Jaap, maar Drachten 3 
sloeg alle punten binnen. En? Na vier uur spelen, met 24 
man en 252 games, werd de uitslag: Delta Impuls: 128 
- Drachten: 124. Dit geloof je toch niet? Vier stomme 
puntjes verschil! 
 
Na de prijsuitreiking en een applaus van de 
Heerenveners voor dit geweldige Drachten namen we 
afscheid. De cup was voor de tweede maal voor Delta. 
 
Met name: Christine, 
Bowe, Kevin en 
Benjamin hebben 
geweldig gepresteerd, 
maar uiteindelijk was 
dit een totale 
teamprestatie. 
 
Inmiddels hebben de 
spelers een uitgebreid verslag gekregen en voor ieder 
die geïnteresseerd is: deze is te lezen op onze site met 
daarbij nog een uitvoerige fotoreportage. 
 
Spelers en speelster: bedankt voor de sportieve 
tweekamp! 
 
Johan Ooms 
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De bloedstollende week 

De competitie is bezig met haar laatste loodjes, andere 
teams hebben het einde al gezien. Alles ligt nog open en 
deze laatste wedstrijd is allesbepalend. Met nog drie 
teams, die allemaal kampioenskansen hebben, zal dus 
alles op alles gezet moeten worden om dit doel te 
bereiken. Als wij met 9-1 weten te winnen zijn wij de 
nummer één. Wellicht een zware opgave, maar niet weg 
te denken doordat eerder de uitwedstrijd met acht 
punten de kant van Delta Impuls 4 op viel. 
 
Van tevoren was ik er eerlijk gezegd niet vanuit gegaan 
dat wij het zo ver zouden kunnen schoppen; nieuw team, 
nieuwe mensen en her en der wat onnodige punten laten 
liggen. De laatste, belangrijke wedstrijd begon stipt om 
20:00… 
 
De eerste drie punten werden direct door Heerenveen 
genoteerd. Maar… Het dubbelspel ging helaas verloren. 
Toch was het nog niet voorbij. Er zat niets anders op dan 
alle enkels te winnen. Op zich redelijk zwaar, maar zeker 
niet ondenkbaar. Delta liep vol: 4-1, 5-1, 6-1… zelfs 7-1 
werd opgeschreven. Het leek dus steeds realistischer 
om die laatste twee puntjes binnen te slaan. Je bent als 
team zo dichtbij en je kunt de winst ruiken. Spanning en 
sensatie… Houden wij het heft in handen of glipt het 
tussen de vingers door? 
  
Ondertussen speelde ODI zijn wedstrijd tegen mede-
kampioenskandidaat Dokkum. Het ging daar alle kanten 
op en wij waren afhankelijk van dat resultaat. Zodra 
Dokkum acht punten zou halen was het een verloren 
zaak geweest, omdat het verschil dan niet meer te 
overbruggen zou zijn. Op het moment dat de drie punten 
bij ODI tevoorschijn kwamen was dat in ieder geval al 
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een kleine geruststelling. En toen: de één-na-laatste 
wedstrijd… Na een aantal spannende games wist het 
beruchte Franeker deze wedstrijd naar zich toe te 
trekken. Dit betekende het einde van onze titelkansen. 
Helaas! Behoorlijk balen… teleurstelling; alles leek even 
een donker wolkje, terwijl de zon op doorbreken stond... 
helaas geen regenboog. De laatste wedstrijd was 
eigenlijk voor ‘spek en bonen’ en ook deze viel niet de 
kant van Delta op: 1-3. 
 
Dokkum en Bergum waren nog in spanning omdat één 
wedstrijd het doek kon laten vallen voor één van de twee 
teams. Helaas voor Bergum wist Dokkum de zes nodige 
puntjes binnen te slepen, wat inhield dat Dokkum (ten 
koste van Bergum) kampioen werd op onderling 
resultaat. De eerste ontmoeting van beide teams werd 
nog 5-5, maar de tweede werd door Dokkum 
overtuigend gewonnen. Met minimale verschillen kwam 
deze competitie ten einde, waarbij wij als Delta Impuls 4 
derde werden met slechts één puntje achterstand op de 
kampioen en de nét-niet-kampioen. Maar goed, het 
kampioenschap werd niet in één wedstrijd beslist… het 
ging om de optelsom van alle weken, waarin echt ieder 
punt belangrijk bleek (vooral deze voorjaarscompetitie).  
 
Ondanks het feit dat wij net naast de beker hebben 
gevist ben ik toch wel trots op dit team. Opgeven was 
voor ons in geen enkel geval een mogelijkheid: strijdend 
ten onder. Wij lieten mooie progressie zien en dat is ook 
veel waard! Volgend seizoen zal dit team uit elkaar 
vallen en zullen er voor alle spelers nieuwe kansen 
komen om weer resultaten neer te zetten. Coachende 
Johan, groeiende Mark, uitblinker Feddy en pratende 
Johan: bedankt voor dit seizoen! 
 
Christine 
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Even voorstellen senioren... 

 

 
 
 
Mijn naam is: Feddy Minkes. 
 
Geboortedatum en/of leeftijd: 25-03-1974. 

 
Woonplaats: Heerenveen. 
 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Getrouwd. 
 
School/beroep: Operator 
Kaasfabriek. 
 
Waarom heb je voor dit 
beroep gekozen: Na mijn 
vorige baan ben ik er toevallig 
ingerold. Bevalt prima! 
 
Hobby’s: Sport kijken. 
 
Lievelingseten: Chinees.  
 
Lievelingsdieren: Geen 
lievelingsdier. 
 

Favo vakantieland: Thailand. 
 
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik heb afgelopen 
seizoen derde klasse gespeeld in team vier. 
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Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik speelde 
vaak tafeltennis op vakantie. 
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten: Doutzen Kroes.  
 
Wat heb je het liefst: 
- backhand/forehand: forehand. 
- aanvallen/verdedigen: aanvallen. 
- uit of thuiswedstrijd: uitwedstrijd. 
- bier voor of na de wedstrijd: na de wedstrijd. 
- winnen of verliezen: winnen. 
 
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers: Mijn 
leukste tafeltennisherinnering: het 
Wereldkampioenschap Tafeltennis van 1999 in 
Eindhoven. Ik sliep, samen met nog twee leden van 
Delta Impuls, in Eindhoven en daar keken wij meerdere 
dagen wedstrijden van onder anderen Waldner en Ma 
Lin. Een hele mooie sfeer met ook veel Chinese 
supporters op de tribunes. Natuurlijk bezochten we 
iedere avond ook even de kroegen van Eindhoven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTV Delta Impuls op YouTube:

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

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Domstadtoernooi 2017 

Zondag 23 april stond Kosto, zoals afgesproken, om 
exact 08.15 uur voor mijn deur. Voor een avondmens 
geen ideale tijd, zeker niet op een zondagochtend. 
Normaal sta ik buiten, met een bakje koffie in mijn hand, 
al klaar voor vertrek. Dit keer stond ik er, tot Kosto’s 
verbazing, nog niet. Mijn telefoon ging en op het scherm 
verscheen de naam Kosto. Nog niet helemaal 
uitgeslapen nam ik op. “Goeiemorgen… is het alweer zo 
laat?” Een versnelling hoger pakte ik de laatste dingen 
in, want wij wilden natuurlijk absoluut niet te laat komen 
voor ons jaarlijkse uitje naar het Domstadtoernooi bij de 
UTTC (Utrechtse Tafeltennisclub)! Op naar Sander, die 
al wél keurig buiten stond te wachten. Waren we vorig 
jaar ruim op tijd en leek mijn late start nu de boel te gaan 
vertragen… evengoed kwamen wij een half uur voor 
aanvang aan. Genoeg tijd om een balletje in te slaan, 
maar eerst een lekker bakje koffie… dat kon ik wel 
gebruiken. 
 
Toernooileider Rene opende het toernooi, precies 
volgens schema, om 10.00 uur. Hij zorgde er dit jaar 
weer voor dat alles op rolletjes verliep. Samen met 
Sander startte ik in de A-klasse, waar wij een 7-kamp 
speelden. Dus geen vervolgrondes, maar gewoon de 
nummers één en twee een prijs. Jaarlijks komen wij in 
de Domstad dezelfde bekende UTTC-gezichten tegen 
en het mag gezegd worden: ieder jaar zijn zij weer een 
klasse beter geworden. Met de nodige moeite speelde ik 
mij (met onder andere een 3-2 zege op Sander) 
ongeslagen naar de laatste ronde, waardoor ik in ieder 
geval verzekerd was van plek twee. In de cruciale laatste 
wedstrijd kwam ik UTTC-clubkampioen Thomas tegen 
die eerder op de dag alleen van Sander verloor. Met een 
7-2 achterstand in game vijf leek het lichtje bij mij uit te 
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gaan. Ik besloot geen gekke dingen meer te doen en de 
ballen op tafel te houden. Langzaam kroop ik dichterbij, 
sterker nog… ik kwam 8-10 voor! Gebroken leverde 
Thomas de wedstrijd alsnog in en dat was gunstig voor 
Sander: hij werd daardoor onverwacht alsnog tweede. 
Het wonder was (dankzij, eerlijk is eerlijk, een beetje 
geluk) compleet. 
 
Na een geslaagde dag zaten wij, met een kleine lach op 
ons gezicht, klaar voor de prijsuitreiking. De lach werd 
groter toen bleek dat Kosto 
zichzelf naar een tweede 
prijs in de C-klasse had 
geknokt. Wij bedankten 
iedereen voor de 
gastvrijheid en drie bekers 
rijker liepen wij het UTTC-
honk uit. Onderweg werd er 
nog even nagenoten met 
een hapje en een heerlijke, 
luxe XXL-bak koffie. 
Voorlopig zijn ze in Utrecht 
nog niet van ons af, 
daarvoor is het veel te 
gezellig én… ik moet het 
toernooi tien keer winnen 
om die enorme wisselbeker 
eindelijk een keer mee naar Heerenveen te mogen 
nemen. Nog (minimaal) zes jaar te gaan! 
 
Arnoud 
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Geen ‘happy end’ in Harkstede voor Delta 
Impuls 1 

Het eerste seniorenteam van tafeltennisvereniging Delta 
Impuls sloot vrijdagavond 21 april de voorjaarscompetitie 
af met de uitwedstrijd tegen TTV Argus 1 te Harkstede. 
Daar vochten Arnoud Hofman, Sander Derkx en Wadse 
Temme voor hun laatste, kleine kans op het 
kampioenschap van de Noordelijke 1e-divisie. 
Tegenstanders Gert Storteboom, Erik van der Greft en 
Raymondo Bosch hadden echter, met twee punten 
voorsprong, de beste papieren. In Groningen wachtte 
GTTC 2 in spanning af; bij een gunstige uitslag konden 
zij een dag later nog spekkoper worden. 
 
Aanvankelijk leek Argus de klus te gaan klaren. Al snel 
stond er een 3-1 voorsprong op het scorebord. Alleen 
Arnoud wist, met een overwinning op ex-eredivisie-
speler van der Greft (dit lukte Arnoud eerder ook in 
Haskerdijken), een punt te noteren. Sander en Wadse 
brachten de spanning in de wedstrijd én de Noordelijke 
1e-divisie vervolgens, met zeges op van der Greft en 
Storteboom, helemaal terug. Omdat Arnoud in 
Harkstede niet te kloppen bleek, eindigde de 
krachtmeting in een 5-5 gelijkspel: koren op de molen 
van GTTC. De Groningers moesten hierdoor een dag 
later minimaal 9-1 afrekenen met het al uitgespeelde 
TTV DOTO 1 om het kampioenschap veilig te stellen… 
en dat lukte. 
 
Delta Impuls 1 eindigde het seizoen zo op een prima 
derde plek. Vooraf werd ingezet op handhaving, maar de 
Heerenveners speelden tot en met de laatste speelronde 
mee om promotie naar de landelijke 3e-divisie. Volgend 



Delta Impuls Jaargang 2017-2 

 

  
Pagina 23 / 51 

 
  

seizoen hopen zij met aanwinst Hans Vlig (hij komt over 
van TTV Emmeloord) dit kunstje te herhalen. 
 
Eindstand promotiepoule Noordelijke 1e-divisie, voorjaar 
2017: 
 
GTTC Groningen 2: 10-60 
Argus 1:   10-59 
Delta Impuls 1:  10-57 
DOTO 1:   10-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Arnoud en Sander dus geen titel in de competitie, 
maar wél op het studententoernooi van Nijmegen: de 
Open Akris Tafeltennis Kampioenschappen. Zij wonnen 
het Open I dubbeltoernooi. Arnoud won ook in het Open 
I enkelspel (opvallend: in acht van z’n tien wedstrijden 
speelden tegenstanders met noppen). Na afloop kon 
Arnoud dan ook even geen noppen meer zien. 
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Drachten op bezoek 

De jaarlijkse strijd tussen de spelers van TTV Delta 
Impuls en TTV Drachten werd direct na de competitie 
afgewerkt, met in totaal vierentwintig spelers (twaalf van 
iedere club). Het startsignaal werd gegeven door Johan 
Ooms, met zijn traditionele fluitje. In teams van elk vier 
personen begonnen de wedstrijden. Met duo-teams 
werd er gestreden om overal games weg te halen, want 
elk punt telde en kon dus de doorslag geven aan het 
uiteindelijke resultaat. Een leuke opzet voor een toernooi 
waarbij iedereen van het begin tot ‘t eind een balletje kon 
slaan, met de nodige rustperiodes tussendoor. 
 
Drachten begon het heft in handen te nemen en hield 
dat een paar rondes vol, met een terugkomend verschil 
van vier punten. Delta zou dus voor betere resultaten 
moeten zorgen om de spelers uit Drachten in te halen. 
En dat bleek niet een uitzichtloos verhaal te worden… 
 
Delta stond pardoes aan de leiding! Games rolden 
binnen door en voor iedereen, maar nog steeds waren 
de verschillen niet zo groot. Daarom maakte 
toernooileider Ooms iedereen nogmaals duidelijk dat elk 
punt écht meetelde. Het verschil werd ook nu weer vier 
punten. De finalerondes en de wedstrijdjes (voor de dus 
erg belangrijke punten) konden alles nog overhoop halen 
voor beide partijen. 
  
Voordat de uitslag van wie de tweekamp dit jaar op zijn 
naam mocht schrijven bekend werd gemaakt, werden de 
individuele prijzen uitgereikt. Of je nu de minst sterke 
speler van het team was of de beste recreant… deze 
spelers kregen alsnog een leuke prijs. De nummers drie 
van beide kanten speelden nog een beslissende 
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wedstrijd om te kijken wie er met de bronzen plek 
vandoor zou gaan.  
 
Uiteraard werd de daadwerkelijke finale gespeeld door 
de beste spelers van de vierman-teams.   
Twee games winnen was genoeg voor een overwinning, 
maar er werden (wat er ook zou gebeuren) altijd drie 
games gespeeld. In de meeste gevallen zonder 
verlenging, tenzij anders vermeld. 
 
En dan... De beker waar het, naast de gezelligheid en 
sportiviteit, om ging! Deze moest toch bij een club 
belanden… De punten werden weer genoteerd op de 
grote vellen papier in het midden van de zaal. Ronde 
zeven werd natuurlijk de meest interessante.  
 
TTV Delta Impuls pakte de titel dit jaar wederom, met het 
opvallende verschil van vier puntjes (slechts vier 
games). Toch zorgden deze puntjes voor de 
overwinning! Volgend jaar spelen de clubs opnieuw een 
tweekamp. We zullen zien wie er dan met de beker 
vandoor gaat… 
  
Terugkijkend op dit toernooi vond ik het een leuk 
avondje, met prachtige punten aan beide kanten! 
 
Christine 
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Open Montfoortse 2017? Yes we can! 

Op zondag 19 maart ging s’ ochtends (zeg maar midden 
in de nacht) de wekker af om 6 (zegge: zes) uur. Dat kan 
maar één ding betekenen: ‘TTV De Schans’ organiseert 
haar ‘Montfoort Open’ en we moeten op tijd zijn voor de 
koffie. 
 
Op naar de Mac Donalds in Heerenveen (vanuit 
Steenwijk); het opstappunt voor Sander en chauffeur én 
dubbelpartner Kosto. Vanuit Leek (Groningen) kwamen 
Erwin, Kevin en Benjamin rechtstreeks en ook onze 
vrienden Rene Feenstra (Drachten) en Joost de Kleijn 
waren van de partij. Zeg maar half Noord-Nederland 
arriveerde prachtig op tijd en als eerste  in Montfoort 
(allemaal koffieleuten), waar we hartelijk werden 
ontvangen door Jos. Maar…. geen koffie! Wel een 
gesloten, elektrische entreedeur die, zonder elektra, met 
geen mogelijkheid te openen was… Een gastvrouw met 
de thermoskan koffie (notabene in haar tas) kon gewoon 
even niet de gastvrouw spelen die zij had willen zijn. 
Eenmaal binnen was de gastvrijheid weer alom en kon 
het toernooi worden aangevangen. 
 
Joost en Rene speelden zich in de F zonder mitsen en 
maren de dubbelfinale binnen. Zij hielden het uitermate 
ervaren koppel Folkert Schuurman/Jan Braat (SVE) er 
onder. Eenmaal goud was daar. 
  
De net junioren af - dus niet meer - Benjamin en Kevin 
(vorig jaar nog mijn 3e-klasse teamgenoten) namen aan 
dit spektakel een voorbeeld met finalewinst op het 
dubbel Katharina Huiskamp/Peter Snoek uit Woerden. 
Klapper nummer twee. Wat gaat dit worden vandaag? 
 
Erwin, paps van Kevin, had een fysiek pechduiveltje op 
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zijn schouder en moest helaas afhaken. Kosto en ik 
hadden wat wind tegen en zon in de ogen, maar we 
dubbelden lekker. 
 
We hadden Jos er nog even op gewezen dat Erwin en 
Kevin wat laag ingedeeld stonden voor het enkelspel. 
Voor Kevin werd dat aangepast (naar de F). Helaas voor 
Benjamin geen verandering en daar zou ik last van 
krijgen… 
 
Het volle programma liep als een trein. De papieren 
vlogen over de jurytafel en de zaal was gevuld met veel 
enthousiaste tafeltennissers, waaronder een heuse 
recreanten-poule. Montfoort bruiste dat het een lieve lust 
was. Zoals bij een levendig toernooi hoort klopte de 
tafelindeling niet altijd en haperde de microfoon bij tijd en 
wijle. Het organisatie-team bleef echter onverstoord. 
Ballen met die mannen en dames in de zaal… 
 
Kevin Heijnen (die gepromoveerde rakker) speelde de 
sterren van de hemel om in een zinderende F-finale 
Leander Korver uit Hilversum te verslaan (9-11/12-10/6-
11/11-6/15-13… Yes we can!). 
 
Sander Derkx, verlost van Arnoud Hofman (die thuis sip 
kijkend naar zijn meer dan 1700 punten rating de 
toegang was geweigerd), was op voorhand 
titelkandidaat… maar je moet het wel doen. Mark Broers 
(UTTC) gaf hem een pak slaag in de voorronde en hij 
moest alles uit de kast spelen om de finale te halen, 
waarin hij opnieuw Mark aantrof. Sander, met zijn 
karakteristieke wilde speelstijl, ging helemaal los en 
veroverde de begeerde hoofdprijs in Montfoort… Yes we 
can! Ik kan Mark geruststellen: Sander is ook door de 
1600 rating-grens. Zijn laatste Montfoortse, helaas. 
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Voor mij was het de vierde Open Montfoortse, waar ik in 
het verleden jaloers naar de prijsuitreikingen had 
gekeken. Velen een prijs, maar niet voor Ooms… dat zal 
ik toch niet meemaken? Geteisterd door een 
meniscusblessure amper competitie gespeeld, net op tijd 
speelklaar, voluit die voorrondes door, en…? Finale op 
mijn oude dag. Yes we can! Maar nee hè, dat verzin je 
niet. Die dekselse Benjamin Latona (niet door Jos 
omhoog gestuurd), door mij urenlang getraind op het 
spelen tegen noppen en één van de grootste talenten 
van Delta Impuls Heerenveen, gaat mij goud in de weg 
zitten. Dat heb ik weer... 
 
Terwijl op centercourt de hoofdfinale plaatsvond, 
speelden wij op het naastgelegen court 2 en je gelooft 
het niet: eerste game voor Benjamin 11-9 (met één 
geluksbal tegen). Tweede game eveneens 11-9 (twee 
geluksballen tegen). Maar? De derde 8-11… we hadden 
nog het leven en Benjamin ging steeds voorzichtiger 
spelen. In de vierde game alles of niets, we gaan over 
op spektakel. Elke bal op tafel, desnoods vanuit 
Montfoort-Zuid…  Als een bal lukt een kreet erbij, maar 
dat effect brak mij op. Het publiek begon court 2 ook te 
waarderen en als Benjamin een geweldige crossbal 
buiten mijn bereik sloeg (Ooms languit in de hoek, voor 
joker…), dan klonk er luid applaus van de toeschouwers 
(terwijl ze notabene niet eens entree betaald 
hadden).Dat heb ik weer… Bij 15-13 ging ik letterlijk door 
de knieën. Goud voor die kanjer, maar ik had mijn 
tweede prijs. Yes we can! Montfoort in de prijzenkast. 
 
De prijsuitreiking was weer een gezellig feest en 
volgeladen met bekers kon de thuisreis voor de 
Noorderlingen worden aangevangen. Zo rond 20.30 uur 
stapte ik door de voordeur in Steenwijk en gaf ik mijn 
vrouw een kus. “En, hoe ging het?” Ik een klaagzang: 
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“die Jos deelt verkeerd in, die Benjamin barst van de 
geluksballetjes en het publiek was tegen mij…” Dan 
stralend: die beker uit de tas en hup, op de schoorsteen. 
Mijn vrouw: “uitslover”. 
 
Namens alle spelers uit het Noorden dank ik het 
enthousiaste team van TTV De Schans voor weer een 
prachtig evenement waar de gastvrijheid wederom 
centraal stond. We hopen nog eens terug te mogen 
komen (ik moet wel… goud weet je, moet kunnen). 
 
Johan Ooms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin, Johan en Sander in actie in de enkelfinales. 
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Vorig jaar, op 16 december, speelden wij voor de laatste 
keer aan de van Leeuwenhoekweg te Oudeschoot. In de 
gymzaal van de OBS Skoatterwiis organiseerde Peter 
het traditionele Kersttoernooi. Het leuke van ’t 
spelsysteem (punten voorsprong) was dat echt iedereen 
van elkaar kon winnen… dus Machteld ook van Sander!  
Geef Machteld het laatste duwtje in de rug door te raden 
waar de bal gebleven is. Achterin staat de oplossing! 

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 
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Mijn naam is: Bryan Minkes. 

Leeftijd: 10 jaar. 

Woonplaats: Heerenveen. 

School/opleiding: O.B.S. Het Vogelnest. 

Hobby’s: Tafeltennis. 

Lievelingseten: Pizza. 

Even voorstellen: 
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Lievelingsdieren: Hyena. 

Favoriete vakantieland: Italië. 

Competitie: Speel ik nog niet. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat mijn 
vader ook op tafeltennis zit en wij al oefenden op onze 
tafeltennistafel thuis, leek het mij leuk. 

Wat wil je later worden: Sportleraar. 

Wat wil je nog kwijt: Ik vind het leuk om met andere 
kinderen te tafeltennissen, daar leer ik van! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbind de puntjes en breng de tafeltennisspeler tot leven! 
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Wie is…? 

Ook dit clubblad is er weer ruimte vrijgemaakt voor deze 
versie van ‘Wie is…?’, waarin ik dit keer Johan Ooms 
ondervraag om te kijken hoe hij denkt over verschillende 
spelers van Delta Impuls. Hierbij moest ik van hem nog 
wel vermelden dat hij natuurlijk niet op iedereen kan 
letten en dus een relatief beperkte groep heeft kunnen 
binden aan de vragen die ik hem oplegde. 
 
Wie is...? 
 
De stabiele speler: 
Arnoud is absoluut een zekere waarde voor zijn team.  
 
De ‘op randjes gerichte’ speler: 
Anne. In finales een aardsmazzelaar. Dit seizoen had ik 
zes randballen tegen in één game. 
 
De vormbare speler: 
Benjamin. Luistert goed naar aanwijzingen en denkt ook 
goed over de sport na. Hij kan een hele grote worden. 
 
De krachtigste speler: 
Sander. Speelt soms als een ongeleid projectiel, maar 
kan kanonskogels afvuren. Groeit nog steeds door alle 
ervaring die hij opdoet. 
 
De speler die de beste prestaties neerzet: 
Arnoud. Voor het tweede jaar op rij een top 3-speler in 
Noordelijke eerste divisie. Heeft verder vitrinekasten vol 
bekers. De man is absolute top. 
 
De verrassende speler: 
Feddy. Vroeger hoog gespeeld en nog zoekende naar 
een topvorm. Geweldige service en retourneer-reflexen 



Delta Impuls Jaargang 2017-2 

 

  
Pagina 34 / 51 

 
  

met power. Moet weer eerste klas-waardig worden. 
 
De onhandige speler: 
Johan Ooms. Zonder aanval staat hij te pielen als hij een 
verdediger tegenover zich heeft. Noppenverslaafd. 
 
De speler met het meeste geluk: 
Anne Dekker. De ‘net én kantballen-man.’ Ik word 
helemaal flauw van hem, maar ook wel trots. Jaar in jaar 
uit top vierde klasse en sprokkelen in de derde. 
 
De spelers met een mooie forehand-slag: 
Kevin en Benjamin. Kevin kan vanuit het niets geweldig 
snel afmaken en ook een spin-verdediging spelen. 
Benjamin heeft een heel natuurlijke forehand-
beheersing. 
 
De spelers met een goede service: 
Jan Zuur en Feddy. Beiden balanceren op de rand van 
wat toegestaan is. Jan heeft het grootste arsenaal aan 
services en Feddy kan een onvoorstelbare zijspin 
produceren. Ik heb tegenstanders om hun moeder horen 
roepen: ‘HELP!’ 
 
De meest talentvolle speler: 
Mark. Toont op hele jonge leeftijd alle facetten van de 
sport te beheersen. Variabele services, de aanval kiezen 
wanneer het kan, spinaanval inzetten, op korte ballen 
kunnen openen én hij leest de tegenstander en coacht 
daarmee zichzelf. Hulde aan de jeugdtrainers. 
 
Dit was ‘Wie is…?’ voor deze keer. Tot het volgende 
clubblad! 
 
Christine 
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Dollardtoernooi 2017 

Ieder jaar doet een vaste groep toernooi-gangers van 
onze vereniging mee aan misschien wel het leukste - 
wat spelsysteem betreft - toernooi van Nederland: Het 
Dollardtoernooi in Finsterwolde (Gronings: Finnerwold). 
Tafeltennisvereniging Oldambt organiseert daar  ieder 
jaar haar traditionele duo-toernooi. Je speelt dan met 
een teamgenoot elke ronde in totaal vier 
enkelwedstrijden en één dubbelspel. Een wedstrijd 
bestaat uit (sowieso) drie games en elke gewonnen 
game levert een punt op. Normaal vorm ik een team met 
Sander en vaak met succes; wij wonnen al verschillende 
keren. Dit jaar vroeg ik echter het jonge talent Pim van 
Schaik (TTV Emmen/Klimaatgroep Stars) om met mij 
mee te spelen. Eerder vroeg hij al eens of ik een 
toernooi met hem wilde spelen, maar dat kwam er niet 
van. Deze keer konden wij beiden wél en dus stonden 
wij zaterdag 4 maart, met nog vijf andere duo’s, aan tafel 
in de A-klasse. 
 
Dat ik aan Pim een goede teamgenoot had, mag 
eigenlijk geen verrassing heten. Hij won dit seizoen 50% 
van zijn competitiewedstrijden in de landelijke tweede 
divisie en speelde daarmee twee (voor sommigen zelfs 
drie) niveaus hoger dan de overige spelers. Hij leverde 
hier en daar eens een game in, maar won wel al z’n 
wedstrijden. Verrassender was dat wij als niet-
ingespeeld dubbel geen enkel dubbelspel verloren, 
mede dankzij enkele tactische aanwijzingen van Pim. 
Daarmee liet hij zien op jonge leeftijd al veel ervaring in 
huis te hebben. Zelf sprokkelde ik ook mijn puntjes bij 
elkaar, al ging dat niet zonder slag of stoot. Ik verloor 
bijvoorbeeld 2-1 van André Folmer (TTV Buitenpost) en 
won maar net van Richard Roossien (Midstars): 12-10 in 
de beslissende derde game. Pim en ik maakten 
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notabene tegen clubgenoot Sander en zijn compagnon 
Steven Pieter Ykema (TTV Emmeloord) het verschil. 
Dankzij een maximale 15-0(!) overwinning werden de 
tegenstanders al vroeg op een bijna onoverbrugbare 
achterstand gezet.  
 
Aan het einde van een lang maar sportief 
tafeltennisdagje werd, na enig rekenwerk, duidelijk dat 
wij 53 punten hadden verzameld. Dat waren er 21 meer 
dan de nummers twee Koen Molewijk (TTV Torenstad) 
en Tjeerd Hut (TTV DOTO); zij kwamen uit op 32 
punten. Sander en Steven Pieter werden uiteindelijk, met 
19 punten, alsnog verdienstelijk vierde. Met een eerste 
prijs stapten Pim en ik de zaal uit. Christine deed 
hetzelfde, samen met Nuas Yonnus Abdelhasan. Zij 
hielden, met 38 punten, Kosto en Johan Ooms op 
afstand - nummers twee met 32 punten - in de E-klasse. 
De Friese eer (én die van onze vereniging) werd in het 
Groningse land dus fantastisch hoog gehouden… 
hopelijk volgend jaar weer! 
 
Arnoud 
 
Onder: Pim en Arnoud tonen hun bekers aan de camera. 
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Schema’s      
      
Dit is het tweede deel uit de serie over trainingen. 
Trainen kun je ook doen zonder dat er een trainer bij is. 
In het bestand http://delta-impuls.nl/competitie-
55/trainingen/502-standaard-trainingsschema staan een 
aantal schema’s die je kunt gebruiken om “op te starten”. 
Ook tijdens een competitieavond of toernooi is het 
verstandig om de eerste drie schema’s te gebruiken. Dit 
maakt namelijk je spieren los, maar maakt je ook bewust 
van de tafel, licht en de zaal. Wanneer je deze schema’s 
niet gebruikt is dat op zich niet erg, maar komt dit het 
inspelen ook niet ten goede; want winnen zit 
voornamelijk in tafelvastheid.    
    

 
Zoals je kunt zien, kunnen bovenstaande schema’s voor 

bijna alles gebruikt worden. Om echt 
beter te worden, mist hier toch een 
belangrijk deel aan en dat is het 
variabel plaatsen.  
 
Door de plaatsing niet continu op 
dezelfde plaats te hebben, leer je een 
top- of backspin in verschillende 
situaties te kunnen spelen. Immers, 

tijdens een wedstrijd wordt er ook niet altijd op dezelfde 

http://delta-impuls.nl/competitie-55/trainingen/502-standaard-trainingsschema
http://delta-impuls.nl/competitie-55/trainingen/502-standaard-trainingsschema
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positie geplaatst. In de praktijk blijken dit ook de 
moeilijkste oefeningen te zijn. Het grootste probleem zit 
vaak in de aangever, want deze moet 
tafelvast plaatsen (topspin, backspin 
of blok). Het blijkt toch maar al te 
vaak dat de standaardschema’s er 
nog niet helemaal goed in zitten. Het 
steeds maar harder en sneller willen 
spelen blijkt vaak de spelbederver te 
zijn. Ook al is de plaatsing 
onregelmatig, toch moeten het tempo 
en de rotatie regelmatig zijn. Dit geldt 
voor beide spelers. Wanneer het 
goed gaat kan het tempo of de rotatie verhoogd worden, 
maar spreek dit wel samen af. Houd er rekening mee dat 
nog niemand ooit beter is geworden door balletjes te 
rapen. 
 
Schema’s dienen ook 
nog een ander doel en 
dat is het kunnen  
repeteren van een 
bepaalde slag in een 
specifieke situatie. 
Nadeel hiervan is, dat 
repeteren van een bepaald schema best veel tijd vergt 
voordat dit schema goed in jouw systeem zit, of te wel: 
een slag zonder fout kunt herhalen. Want immers, 
tijdens een schema leer je beheerst opslaan, terugslaan 
en dat op bepaalde plaatsen, op verschillende tempo’s 
én met verscheidene rotaties. Daarnaast moet je ook 
nog letten op waar en hoe je staat. Dit zijn zeer 
complexe handelingen die niemand zomaar beheerst. 
Trainen kost dus tijd en fouten maken mag,  misschien 
moet je zelfs fouten maken. Je moet er in elk geval niet 
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bang voor zijn. De schema’s helpen jou en je 
tegenspeler om toch vast te houden aan dat schema, 
ook al zijn er vele afleidingen. 
 
De volgende aflevering gaat over opslagen. 
 
Tot de volgende 
training. 
 
Jan J. Zuur 
 
Trainer Senioren 
Delta-Impuls 
 
voorzitter@delta-
impuls.nl 

 

 

 

 

 

 
 
 
Onze jeugdspelers Mark Hankel (1e), Niels van der Mey 
(2e) en Dagmar Koning (3e) vormden samen het 
volledige podium op het Eemsmondtoernooi in Delfzijl. 

mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
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Delta Impuls wint verenigingsbeker op 
FK 2017! 

Zaterdag 20 mei 2017; een dag om te onthouden, want... 
Tafeltennisvereniging Delta Impuls wint de 
verenigingsbeker op de Friese Kampioenschappen! Veel 
prijzen dus aan Delta-zijde: een ongekend groot succes 
voor de toch niet al te grote tafeltennisclub uit 
Haskerdijken. 
  
Een resumé: Bryan Minkes Fries Kampioen enkelspel 
Welpen, Dagmar Koning Fries Kampioen meisjes 

junioren/kadetten en tweede 
enkelspel kadetten, Niels van 
der Mey en Dagmar Koning 
Fries Kampioen dubbel 
junioren, Mark Hankel en Bowe 
Koot Fries Kampioen dubbel 
kadetten/pupillen/welpen, 
Remco de Boer en Feddy 
Minkes Fries Kampioen 
dubbelspel F-licentie, Peter 
Langen en Wieger de Wit Fries 
Kampioen dubbelspel H-
licentie, Wieger de Wit tweede 
enkelspel G-licentie, Tamar 

Kooistra Fries Kampioen dames en Jan Ale Maat Fries 
Kampioen enkelspel E-licentie. 
 
Het was dus een succesvol dagje, ook dankzij de 
support van ouders, familie, vrienden en coaches: niet 
onbelangrijk! Delta Impuls mag nu een jaartje 
nagenieten en zal volgend jaar weer haar beste 
beentje(s) voor zetten! 
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Net niet maar de nasi was lekker 

Team vier net geen kampioen dit voorjaar. Hoe kwam dit 
zoal? 
 
Christine, Feddy, Johan Veldhuis, Mark  en kreupele 
aanvoerder Johan Ooms. Zij moesten het doen. 
Slecht voorbereid werd aan de competitie begonnen. 
Geen enkele dubbelcombinatie was ingespeeld, Ooms 
geblesseerd en Johan Veldhuis had veredelde versleten 
steunzolen op zijn batje zitten. Dat rubber leek helemaal 
nergens meer op. 
 
Als ik alle spelers nog even bij langs ga, dan startte 
Christine uit tegen Bergum redelijk. Er was wel wat aan 
te merken op haar spel. Alle trainers van onze club én 
de aanvoerder probeerden wat bij te slijpen maar wat we 
ook deden… het leek wel of ze haar forehand op het 
nachtkastje liet liggen. Ze sloeg gewoon haar beroemde 
afknalballen niet af en kon geen druk zetten. In de 
eindfase kwam zij weer wat op stoom. 
 
Feddy, eigenlijk pas weer actief in de competitie en 
vroeger hoog gespeeld, liep alleen maar naar zijn vorm 
te zoeken. Met geweldig serveren wist hij veel 
wedstrijden in zijn voordeel te beslissen, maar lijn in het 
spel ontbrak vaak. Inmiddels traint hij voluit en als 
topman van ons team mag hij het hogerop zoeken. 
 
Johan Veldhuis is normaal onze rots in de branding en 
altijd goed voor minimaal 60%, maar hij is een precisie-
speler. Zijn backhand materiaal moet perfect zijn. Met 
die versleten steunzolen vocht hij zich dood maar je 
gelooft het of niet: 5-0 voor in de vijfde game, wisselen 
van tafelhelft, 9-3 voor… dit moest hem gaan worden! 
Maar? Alsnog de boot in! Pas toen hij goed materiaal 
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kreeg kwam hij weer los, maar het was eigenlijk een 
verloren voorjaar. 
 
Johan Ooms worstelde zich dagelijks door zware 
trainingen om een meniscusblessure onder controle te 
krijgen en kon met hangen en wurgen twee potjes 
spelen, als bij toeval tegen de degradatiekandidaat. Met 
een onvoorstelbaar hoog gemiddelde werd het zijn beste 
derde klasse seizoen. 
 
Mark mocht een aantal wedstrijden aan het grote werk 
(seniorencompetitie) ruiken en ik weet niet hoe die 
trainers van Delta Impuls het voor elkaar krijgen, maar: 
ik kreeg weer een toptalent in mijn team. We ontvingen 
titelkandidaat Bergum die ons opzadelde met een 3-7 
verlies, maar; Mark wel drie! Staat hij daar in zijn eentje 
de eer van het team hoog te houden… Hij vertelde me 
dat hij speciaal nasi had gegeten voor de wedstrijd. Dat 
scheelt een slok op een borrel.  
 

Toen Mark mocht 
aantreden voor een 
beslissende 
thuiswedstrijd tegen 
Dokkum hoorde ik dat 
hij weer nasi zou eten, 
maar van de mams van 
Mark hoorde ik dat dat 
een opgewarmde prak 

zou zijn van maandag. Ik naar de chinees in Steenwijk: 
“kun je dat nog wel opwarmen???” Chinees: “met een 
opgewalmde plak speel je de pannen van het dak (oud 
Chinese zegswijze)!” En Ja hoor… Mark weer ijzersterk 
met op een haar na drie punten tegen weer een 
titelkandidaat. 
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Het werd een knotsgekke competitie. We moesten 
achttien punten binnenslaan in de laatste twee 
wedstrijden en kwamen uiteindelijk één puntje tekort. 
Wel twee geweldige finales; het werd een enerverend 
einde. Mark en Feddy: succes in de tweede klasse. 
Christine, Johan en ik gaan het in het najaar weer 
proberen met nieuwe jeugdtalenten om ons heen. 
 
Alle teamspelers (en speelster) bedankt. 
 
Aanvoerder Johan Ooms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reino Wijnsma in zijn eerdere Delta Impuls-periode, 
actief als stugge verdediger. 
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Records 

Op 13 mei 2013 begon ik met het bijhouden van records. 
Eerst bij het forehand contra en backhand contra 
overspelen (elke maal overspelen, dus van speler A 
terug naar speler A, is goed voor één keer), daarna bij 
het drie minuten hooghouden; enkel (normaal) en 
dubbelzijdig (om en om). Inmiddels zijn we dus alweer 
vier jaar bezig! Het is dan ook wel eens tijd om de 
geschiedenisboeken in te duiken. Wat zijn nu eigenlijk 
de beste records aller tijden en wie heeft deze op 
zijn/haar naam staan? Let’s have a look!    
 
In maart 2014 (en wel de 27e) kregen Michelle en 
Christine het voor elkaar om 359 keer de backhand te 
gebruiken… aan één stuk door! 
 
Op 22-05-2014 speelden Gertjan (inmiddels geen lid 
meer) en Bowe maar liefst 317 keer onafgebroken over 
met de forehand. Heel knap, maar dezelfde dag waren 
Danique (ex-lid) en Christine goed voor 525 keer 
forehand en 491 maal backhand… en die records staan, 
tot op de dag van vandaag, nog steeds!  
 
Dan naar het hooghouden. Christine leek 03-11-2014, 
met 685 keer, op weg naar het enkelzijdige record. 
Echter, op 02-02-2015, ging Danique haar voorbij: 725 
keer. Michelle is de verrassing van deze rubriek. 
Diezelfde avond zette zij het dubbelzijdige record, met 
precies 200 keer, op scherp!  
 
Tot zover het kijkje in het verleden. Inmiddels zitten we 
alweer in het jaar 2017. Iedereen is beter geworden en 
dus is de kans groot dat jullie bovenstaande records uit 
de boeken kunnen slaan. Jullie weten nu in ieder geval 
wat er moet gebeuren… ‘Till next time! 
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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: 
Vacature 
 

 

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 

Dorpshuis ‘It Deelshûs’ 
Tolvepaed 2  
Haskerdijken 

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

Jan Ale Maat 
 
Jan Zuur 
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Jan Ale Maat 
  
Materiaalbeheer en 
bestelling: 

Peter Langen   

  
Materiaalonderhoud: Jan Zwier 

Sjoerd Spoelstra             
  
Trainers: Peter Langen, Arnoud 

Hofman, Jan Zuur 
  
Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman 
Vacature 

arnoudhofman@hotmail.com 
06-21904939 

  
Vrijwilligers-coördinator: Vacature 

  

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

onder nummer 3 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In oktober 2017. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 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 Arial, 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 2017-02. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2017-03 verschijnt in oktober 
2017. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tios-terheijden.nl/tafeltennis.bmp&imgrefurl=http://www.tios-terheijden.nl/Menu.htm&usg=__4BwSLHk3stQm0UIedAM93MkTynI=&h=284&w=364&sz=103&hl=nl&start=3&tbnid=Uz0DeutAT271aM:&tbnh=94&tbnw=121&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=
http://www.delta-impuls.nl/

