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Van de voorzitter 

Kortgeleden (30-9) hebben wij onze algemene leden ver-
gadering (ALV) gehad. Wij hadden een mooie opkomst 
en er was best wel veel interactie. Hiermee gaven jullie 
wat mij betreft aan dat wij met ons allen de vereniging 
vormen. In mijn voorwoord wil ik een paar punten hier-
van benoemen. 
  
Een aantal leden hebben de ver-
eniging verlaten, maar er zijn ook 
ongeveer evenveel weer bijge-
komen. Dit wil ik in deze tijd toch 
wel benoemen als een succes en 
die eer komt voor een groot deel 
toe aan de jeugdcommissie. Zij 
hebben en gaan nog veel activi-
teiten organiseren. Wat mij hierin veel deugd doet is dat 
er ook best wel veel leden aan die activiteiten meewer-
ken. Top en ik hoop dat wij dit met iedereen ook door 
kunnen zetten.  
 
Financieel zijn wij stabiel te noemen en ook dat is weer 
te danken aan jullie. Hierdoor kunnen wij ook activiteiten 
blijven ontplooien. Daarnaast zijn een aantal leden bezig 
met PR activiteiten (zonder dat een PR commissie te 
noemen) en ook dat vind ik ook een goede ontwikkeling, 
want door deze activiteiten kunnen wij weer leden aan-
trekken en misschien wel nieuwe sponsoren vinden. Dit 
levert allemaal weer een bijdrage aan onze stabiele fi-
nanciële situatie. 
 
Tja, één van de discussies ging over de wedstrijdvorm 
die er aan zit te komen. Dit houdt in dat er 7 sets ge-

© TTV Delta Impuls 
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speeld worden en dat is de vorm die bij de ere- en eerste 
divisie (zie http://www.nttb.nl/wijziging-opzet-van-ere-en-
eerste-divisie/) ook al toegepast wordt. Wanneer dit pre-
cies voor de lagere klassen ingaat is nog niet bekend, 
voor de landelijke competities is er al wel een invoerings-
schema bekend. Wij wachten in spanning af. 
 

Ik wil via deze weg nog wel ie-
dereen adviseren de NTTB-app 
te gebruiken voor het invoeren 
van wedstrijdresultaten (vanaf 
2022 verplicht). Dat scheelt de 
wedstrijdsecretaris veel werk. 
Natuurlijk snap ik wel dat de TT-
app nog veel gebruikt zal wor-
den vanwege de extra features 
die daar in zitten. Maar ook de 

NTTB-app heeft intussen features die de TT-app nog 
niet heeft. 
 
Wij hebben intussen een (soort van) 
kantine waar toch al wel redelijk gebruik 
van wordt gemaakt tijdens wedstrijd-
avonden. De kantinecommissie neemt 
het beheer nu over, dus heb je vragen; 
stel deze aan Wim of Sabyna (met Patrick 
als back-up). Zij zullen ook het kantine-
dienstrooster maken (meer info op pa- 
gina 34). 
 
Er zijn twee acties waarvoor ik ook nog even aandacht 
wil vragen:  
 

- Grote Clubactie http://lot.clubactie.nl/lotkopen 
(verkoop sluit 23 november. Lees je dit te laat? 
Denk dan volgend jaar aan ons!)  

© Karenhome (www.cleanpng.com)    

© Uttej (www.cleanpng.com)    

http://www.nttb.nl/wijziging-opzet-van-ere-en-eerste-divisie/
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- Rabobank Heerenveen actie http://www.rabo-
bank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubde-
tail?id=194123 (helaas is deze intussen afgelo-
pen. Wij hebben uiteindelijk 21 stemmen gekre-
gen!) 

 
Onze clubshirts zijn voor bepaal-
de maten op. Daarom wordt er op 
dit moment gezocht naar een 
nieuw shirt. Wij houden jullie op 
de hoogte. 
 
Het bestuur maakt nieuwe statu-
ten, dit in verband met de nieuwe 
bestuurlijke verantwoordelijkhe-
den. Hier zullen wij in twee rondes 

ook jullie meenemen. Eerst in een select groepje en 
daarna iedereen. Deze nieuwe statuten zullen in de vol-
gende ALV ter stemming ingebracht worden. 
 
Toch al weer een heel verhaal. Ik kan mij voorstellen dat 
jullie misschien nog vragen hebben. Aarzel niet om één 
van de bestuursleden aan te spreken en jouw vraag/vra-
gen te stellen. Misschien hebben wij dan niet direct een 
antwoord, maar wij zullen zeker ons best doen om zo 
snel mogelijk een antwoord terug te geven. 
 
Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik zie jullie terug tij-
dens het spelen van een balletje of gewoon in het wild 

😉. 

 
Jan. J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
 
 

© Patrick Hankel (2017) 

http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=194123
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=194123
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=194123
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=194123
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=194123
mailto:voorzitter@delta-impuls.nl


Delta Impuls Jaargang 2021-2 

 

  
Pagina 5 / 47 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 



Delta Impuls Jaargang 2021-2 

 

  
Pagina 6 / 47 

 
  

Uit de oude doos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De Heerenveensche Koerier, onafhankelijk dagblad 
voor Midden, Zuid & Oost Friesland en Noord Overijssel, 

09-01-1950) 
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Jeugdleden pakken beweging, zon én 
ijsje mee; Outdoor-middag geslaagd! 

Na de verjaardag van de ko-
ning stond er voor de jeugdige 
tafeltennissers van Delta Im-
puls nóg een feestelijke ge-
beurtenis op het programma: 
de allereerste Outdoor-middag! 
Op woensdag 28 april kwam 
een groepje van negen enthou-
siaste spelers samen bij een 
voetbalveldje in Steenwijk, op 
een steenworp afstand van het eigen onderkomen (de 
gymzaal van basisschool ’t Ravelijn). Daar begonnen zij 
(toen ook trainers Arnoud Hofman en Kosto Veninga het 
juiste veldje hadden gevonden) om exact 14.00 uur aan 
de warming-up. Dat was, met zo’n zeven activiteiten - 
die allemaal met tafeltennis te maken hadden - in het 
verschiet, geen overbodige luxe! 
 
Aan het uithoudingsvermogen, voetenwerk én de reac-
tiesnelheid was niet te zien dat er vanaf begin decem-
ber (sluiting binnensporten) amper of niet was getraind. 

Zo werden de ver-
schillende werp-en 
vangspellen fanatiek 
uitgeprobeerd. Ook 
de loopladder vorm-
de, dankzij verba-
zingwekkend snel 
voetenwerk (de 
trainers keken hun 
ogen uit), geen 
enkel probleem!  

Logo. © TTV Delta Impuls 
    

Wessel Pieffers gaat goed door zijn knieën om de 
bal te vangen. © Inge Hordijk 
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Inge Hordijk verzorgde de ad hoc-organisatie en dat was 
nog een flinke klus. Een week lang stond zij in nauw 
contact met alle deelnemers, trainers én Buienradar.nl 
(de weer-site kreeg niet eerder zoveel bezoekjes vanuit 
Steenwijk). Uiteindelijk wist Inge tussen alle weersvoor-
spellingen door de zonnigste dag te kiezen. Dat was ook 
goed nieuws voor de door haar geregelde catering; met 
hapjes, drankjes én zelfs een ijsje bleef iedereen vol-
doende energie houden om de (ruim) twee uren vol te 
sporten. 
 
Op de speciale activiteit (want wanneer zie je nou eigen-
lijk een tafeltennistraining in de buitenlucht) kwam ook 
een verslaggever van de plaatselijke krant af. Gewa-
pend met pen en papier schreef hij een uurtje mee over 
de dag zelf, de vereniging en de tafeltennissport.      
 
Al met al keken spelers, trainers en ouders na afloop te-
vreden terug. Het is de bedoeling dat de succesvolle dag 
in de toekomst een vervolg krijgt (ook zonder corona). 
 
Een (best wel groot) 
artikel in de Steen-
wijker Courant 
maakte het feest 
(voor de spelers/ 
trainers én de ver-
eniging) een aantal 
dagen later hele-
maal compleet… 
het nagenieten kon 
beginnen! 
 
Arnoud 
 
 

Ook het oud vertrouwde knieën-tikkertje (met hier  
Simon en Anne Visser) kwam voorbij. © Inge Hordijk 
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Dat het clubblad in coronatijd een welkome afleiding 
was, bewijst deze foto van Patrick Hankel. Met het eten 
amper achter de kiezen konden Mark, Ingrid en Anna 
bijna niet wachten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dik Delfsma had het afgelopen jaar veel tijd voor zijn 
postzegelverzameling. In Zuid-Afrika weten ze het zeker, 
tafeltennis is goed voor het hart! 
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Lockdown-lol 

Eind mei ontwaakten wij voor de tweede keer uit lock-
down. Achteraf bekeken vraag je jezelf als tafeltennis-
diehard af hoe je die tijd, zonder je favoriete sport, in 

hemelsnaam doorgekomen bent. 
Weer dat rondje wandelen (geen 
schoenen meer over), stofzuigen tot 
je een ons weegt, de kat (bijna dood) 
knuffelen, verdwalen op het internet, 
je plantjes water geven (net niet ver-
zuipen), boeken drie keer lezen, radio 
luisteren (van klassiek tot rock) en 
niet te vergeten: je een ongeluk 
zappen. 
 
Zo zat ik op een donkere en druilerige 
avond voor de televisie, kijkend naar 

de zoveelste serie met zes á zeven reclameblokken. 
Voor bedrijven in coronatijd natuurlijk hartstikke interes-
sant, we hingen immers allemaal op de bank. Je kunt je 
er als kijker aan ergeren, of er maar het beste van ma-
ken (dat hadden we inmid-
dels wel geleerd). Ik ging er 
eens goed voor zitten. 
 
Mijn oog viel op een reclame 
van ‘Norton 360’, een com-
mercial over privacy op in-
ternet, apparaatbeveiliging 
en meer. In het dertig se-
conden durende filmpje zit 
een man aan de koffie (her-
kenbaar, graag zo sterk mo-
gelijk), als het hem opvalt dat hij aangekeken wordt. Niet 
door andere koffieleuten, maar door een camera, dweil, 

© Desuza (www. 
cleanpng.com)    

 © Symantec, Norton 360  
    

http://www.cleanpng.com/
http://www.cleanpng.com/
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brandmelder, cake, televisie, mand, Wifi-modem én de 
koffie zelf. Geinig, maar ook een beetje vreemd. Waar 
heb ik naar zitten kijken? Voordat ik erover na kan 

denken ben ik alweer drie reclames 
verder. Ik droom wat weg en ben alles 
snel vergeten. Tenminste… dat dacht 
ik. 
 
Op mijn vaste schoonmaak-zondag 
sta ik in de keuken voor wat achter-
stallig onderhoud. Er moet nog een 
bultje afwas worden weggewerkt. 

Voor een afwasmachine zijn mijn keuken en portemon-
nee te klein en dus ga ik voor ouderwets handwerk. Ik 
keutel heen en weer en zet zo nu en dan een schoon 
glas in de kast. Plots schrik ik mij een hoedje. Een mot 
vliegt voorbij, waarschijnlijk afgekomen op het licht en 
door een kiertje binnengevlogen. Wat is zo’n beestje 
eigenlijk snel (en misschien in lichte paniek), ik kan ‘m 
amper volgen. Mijn hoofd vliegt alle kanten op, tot ik iets 
bijzonders zie. Ik moet direct aan de reclame denken en 
kan mijn lach niet inhou-
den; een grappig ge-
zicht! Na enig denkwerk 
besluit ik hem ‘Buissie’ 
(ontstaan uit leidingen) 
te noemen. Om het af-
wassen wat spannen-
der te maken ga ik op 
zoek naar meer. Al vrij 
snel heb ik beet. 
 
Met het servies in de kasten stap ik over op het schoon-
maken van mijn nieuwe Senseo-koffiezetapparaat, geen 
overbodige luxe voor een verstokte koffiedrinker. De on-
derdelen die apart schoongemaakt kunnen worden haal  

 © Symantec, Norton 360  
    

‘Buissie’ is watching me! © Arnoud Hofman 
    



Delta Impuls Jaargang 2021-2 

 

  
Pagina 12 / 47 

 
  

ik één voor één uit de ma-
chine. Als ik het lekrooster 
(het roostertje boven het 
lekbakje) wil pakken, lacht 
het apparaat mij toe! Onze 
sterke band en de komende 
opfrisbeurt zorgen voor een 
goed humeur, óók bij mij. 
Aan de naam hoeft niet veel 
te veranderen, ‘Koffie’ klinkt 
al geestig genoeg.  

 
 
Onder de toeziende ogen van Buissie en Koffie (klinkt 
als een komisch duo) vermaak ik mij uitstekend en vliegt 
de tijd voorbij. Ik plof weer op de bank en zet de televisie 
aan voor het volgende reclameblok: wat extra lockdown-
lol is altijd meegenomen! 
 
“Voel jij je weleens bekeken?” - Symantec, Norton 360  
 
Arnoud 
 
Nabericht redactie: om een nog beter beeld te krijgen bij dit 
verhaaltje, is het erg leuk om de Norton-reclame te zien. Hij is 
te vinden op YouTube, door te zoeken naar ‘Norton 360 recla-
me’ (klik op Norton TV reclame 2021).  
 
De reclame valt ook direct te bekijken. Gebruik daarvoor de 
onderstaande link: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ezEVgdlSoa0  
 
 
 
 

‘Koffie’ zijn lach is niet verkeerd!  
© Arnoud Hofman 
    

http://www.youtube.com/watch?v=ezEVgdlSoa0
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Clubtitels voor Arko Stevens en Kwint 
van Dijk 

Op zaterdag 19 juni streden de jeugdspelers van TTV 
Delta Impuls om de jaarlijkse kampioenschappen van de 
jeugd. Aan ‘De Ves-
ting 15’ (gymzaal ’t 
Ravelijn) in Steen-
wijk werden de prij-
zen, toen de stof-
wolken waren opge-
trokken, over twee 
niveaus verdeeld. 
 
Titelverdediger Joël 
Hordijk moest de 
winst in de A-categorie van dit jaar laten aan Arko Ste-
vens; het allesbeslissende onderlinge duel werd pas in 
de vijfde en laatste game beslist. Steenwijker Simon 
Visser pakte knap brons, door eerste team-speler Ties 
van Batenburg te verslaan. 
 
De ‘gouden plak’ van de B-categorie werd, na een me-
morabele thriller-zege op Bodi Wansinck, een prooi voor 

de Friese Kwint van 
Dijk. Wansinck 
moest daardoor ge-
noegen nemen met 
een derde plek, om-
dat Anne Visser hem 
én Wessel Pieffers 
voor wist te blijven.  
 
Dankzij de goede 
zorgen van ouders, 

Arnoud opent met een kleine uitleg. © Kosto Veninga 
    

Groepsfoto, met v.l.n.r.: Arko Stevens, Kwint van Dijk, 
Simon Visser (achter), Wessel Pieffers (voor), Ties van 
Batenburg (achter), Anne Visser (voor), Joël Hordijk 
(achter) en Bodi Wansinck. © Christiaan Visser    
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begeleiders en toer-
nooileider Peter 
Langen kon er wor-
den teruggekeken 
op een geslaagde 
dag die, met op het 
einde een snackje, 
in stijl werd afgeslo-
ten! 
 
Arnoud 
 
 
 
 
     

Links: het duurde even, 
maar in 2021 was het dan 
eindelijk zo ver: Arko heeft 
de grote wisselbeker (en 
een plekje in de geschiede-
nisboeken van de vereni-
ging) in zijn handen! Hij 
volgt onder meer Mark 
Hankel (2016, 2017 en 
2018), Bryan Minkes (zoon 
van clublid Feddy Minkes, 
2019) én dus titelverde-
diger Joël Hordijk (2020) 
op. Of Arko de felbegeerde 
titel kan behouden zal, met 
meerdere kapers op de 
kust, volgend jaar moeten 
blijken.   

     
 

Snacken in het zonnetje. © Wilma Stevens-Robbertsen 
    

Een blije Arko. © Christiaan Visser 
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Zomertoernooi 2021: het verhaal 

Om het door corona 
vreemde voorjaarssei-
zoen af te sluiten en de 
zomervakantie officieel 
in te luiden, organiseer-
de Delta Impuls op 
donderdag 22 juli een 
zomertoernooi. Negen-
tien spelers, waaronder 
leden van TTV De Grif-
fioen uit Wolvega (in het kader van een tijdelijke uitwis-
seling) vonden, met het zonnetje op de gezichten, de 

weg naar Heerenveen. 
Daar vulden zij drie 
poules van verschil-
lende niveaus: een A, B 
en C-categorie. 
 
In de gemengde handi-
capvoorronde (punten 
voor/achter) werd be-
paald wie in welke 

poule terecht zou komen. Hele grote verrassingen ble-
ven uit, al verslikten Feddy Minkes en Arnoud Hofman 
zich wel in Kevin Heij-
nen en Peet Kruger. 
Het kostte hen echter 
niet een plek in de A-
poule. Reino Wijnsma 
vond zichzelf, na een 
teleurstellende start, 
terug in de C-categorie. 
Met een eerste plek 
wist hij zichzelf daar 

C1: Reino Wijnsma. © Arnoud Hofman 
    

C2: Arko Stevens. © Arnoud Hofman 
    

B1: Peter Schut. © Arnoud Hofman 
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(enigszins) te herstellen. Clubkampioen jeugd Arko 
Stevens werd tweede en gaf zijn debuut op een senio-
rentoernooi zo direct glans. 
 

Kersvers Delta Impuls-
lid Peter Schut zorgde 
afgelopen zomer voor 
een gedenkwaardige 
trainingsavond. Hij ver-
sloeg zomaar eerste 
team-speler Sander 
Derkx. Die goede lijn 
trok Peter in de B-cate-
gorie door. Na span-

nende wedstrijden met lange topspinrally’s (Peters han-
delsmerk) snoepte hij, voor de neuzen van Mient Bouius 
en runner-up Benjamin Latona, de titel weg. 
 
Dat 2e-divisie-speler Arnoud Hofman (vooraf bovenaan 
de TOTO-lijstjes) de zege in de A-poule pakte was, met 
een 1900+ rating, niet heel vreemd te noemen. Des te 
knapper was de podiumplek van Feddy Minkes. Met 
bloed, tranen (en 
vooral) zweet over-
leefde hij aanvallen 
van Sander Derkx, 
Erwin Heijnen, Edwin 
Hazelaar en de on-
langs door De Griffi-
oen aangetrokken 
Mark Keijzer. 
 
Arnoud 
 
 
 

B2: Benjamin Latona. © Arnoud Hofman 
    

A2: Feddy Minkes. © Arnoud Hofman 
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Dankzij een uitwisseling konden de leden van Griffioen 
(Wolvega) en Delta Impuls deze zomer twee keer in de 
week trainen. Dat de samenwerking tussen beide vereni-
gingen al langer bestaat, blijkt uit deze foto. In 2017 on-
dersteunde onze club bij het geven van clinics aan de 
leerlingen van het Linde College. Foto: Kosto Veninga 
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Even voorstellen senioren... 

 

 
 
 
Mijn naam is: Caroline Vuursteen. 
 
Geboortedatum en/of leeftijd: 59 jaar. 
 
Woonplaats: Steenwijk. 
  
Beroep: Medewerker gemeentearchief gemeente 
Steenwijkerland.  

 
Waarom heb je voor dit 
beroep gekozen: Om een 
lang verhaal kort te ma-
ken: interesse voor ge-
schiedenis. 

 

Hobby’s: Tafeltennis, le-
zen, oude handschriften, 
reizen en het bezoeken 
van musea. 
 
Lievelingseten: Degelijke 
Hollandse pot. 
 
Lievelingsdier: Paard. 

 
Favoriete vakantieland: Groot Brittannië (met name 
Schotland). 
 
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik speel geen 
competitie. 

© Eigen foto 
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Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik heb in 
een vorige gemeente ook tafeltennis gespeeld en vond 
het een leuke sport. Heb jaren aan paardrijden gedaan, 
maar dat was niet te combineren met werk. 
 
Wat heb je het liefst: 
- backhand/forehand: Backhand. 
- aanvallen/verdedigen: Verdedigen. 
- bier voor/na de wedstrijd: Geen alcohol, ik hou er 
gewoon niet van. 
 
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Leuk dat 
het aantal jeugdleden in Steenwijk groter is geworden. 
Goed voor de vereniging! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de club leeft onder de Steenwijker-jeugd zie je op 
deze foto. Als er dan ook nog spelers uit Heerenveen ko-
men sparren, is de hal gezellig vol! Foto: Kosto Veninga  
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Delta-succes op MTV Open 2021! 

Arko Stevens en Arnoud Hofman gooiden hoge ogen op 
de MTV Open van 21 en 22 augustus (Easterwierrum). 
GrootHeerenveen besteedde met het onderstaande 
persbericht aandacht aan de prestaties van de Heeren-
vener-tafeltennissers. 
 

Tweede divisie-tafeltennisser Arnoud Hofman uit Heer-
enveen (uitkomend voor Buitenpost) heeft zondag het 
sterk bezette MTV 
OPEN gewonnen. 
 
In de finale rekende 
hij met 11-5, 11-3 
en 11-7 gedeci-
deerd af met de ver-
rassend sterke 
Timothy Wong van 
TTC Decokay 
Emmen. 
 
Arnoud won in de halve finale met 11-7, 12-10, 9-11 en 
11-8 van Erik Mulder (Assen, 2e-divisie) en Timothy ver-
sloeg met 5-11, 11-7, 11-5 en 11-2 de verrassend in de 
halve finale terecht gekomen Johan Vogelzang van het 
organiserende MTV'14 (Mid-Frieslandse Tafeltennis 
Vereniging). 
 
In totaal kwamen 16 divisie-tafeltennissers uit Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel in actie op de snelle 
houten vloer van MFC De Tysker. 
 
Op zaterdag was het MTV Open Tafeltennistoernooi 
voor afdelingstafeltennissers en daar gingen de eerste 
en tweede prijzen naar Groningen: naar Joël Aiyamek- 

Arnoud Hofman en Timothy Wong. © MTV’14 
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hue en naar de ta-
lentvolle Roos Veen. 
De B-klasse werd 
gewonnen door Arko 
Stevens van Delta 
Impuls uit Heeren-
veen, voor Ian 
Bervoets van 
MTV'14 uit Easter-
wierrum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het knusse zaaltje in Easterwierrum beviel Arko (links) 
maar al te goed; hij sloeg al zijn tegenstanders ontgoo-
cheld naar huis. Sjoerd Spoelstra (op de foto scheids-
rechter) was één van zijn slachtoffers. Foto: MTV’14 

Arko Stevens en Ian Bervoets. © MTV’14 
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Peter Langen erelid TTV Delta Impuls! 

Op donderdag 30 september organiseerde TTV Delta 
Impuls haar ALV (Algemene Leden Vergadering). Een 
ALV waarbij iedereen eindelijk weer fysiek aanwezig 
mocht zijn. Een speciaal moment, zeker omdat er for-
meel afscheid werd genomen van bestuurslid Peter 
Langen. 
 
Peter Langen, een meer dan vertrouwd gezicht in de 
landelijke tafeltenniswereld (speciaal in het noorden), 
werd niet alleen bedankt voor zijn bestuurlijke activitei-
ten. Zijn jarenlange inzet als trainer, begeleider en inspi-
rator leverde hem dik verdiend de officiële titel 'erelid' 
mét oorkonde en gegraveerde glasstandaard op. Daar-
naast zal het jaar-
lijkse veteranen-
toernooi van de ve-
reniging voortaan 
als het 'Peter 
Langen Veteranen-
toernooi' door het 
leven gaan. 
 
Van een definitief 
afscheid is nog 
lang geen sprake. 
Peter is en blijft 
een onmisbare 
kracht binnen de 
vereniging; geluk-
kig maar! 
 
Arnoud 
 
 

Peter was (stiekem) toch een beetje trots. © Wadse 
Temme 



Delta Impuls Jaargang 2021-2 

 

  
Pagina 23 / 47 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ‘gouwe ouwe’: ons kersverse erelid Peter Langen 
speelt mee op het handicap-toernooi (2013). Eén van de 
onderdelen is onze mini-tafel. Met een mini-batje pro-
beert Peter een achterstand ongedaan te maken en met 
7-7 is hij goed op weg. Help Peter aan de laatste punten 
en vertel waar de bal zit. Het antwoord zie je achterin!    

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 

Foto gemaakt door: Jan Zuur 
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Mijn naam is: Lara Su Yildirim.  
 
Leeftijd: 9 jaar oud. 
 
Woonplaats: Heerenveen.  
 
School/opleiding: OBS Route 0513. 
 
Groep: 6. 

Even voorstellen: 

 © Eigen foto 
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Hobby’s: Koken, lezen en ping-pongen. 
 
Lievelingseten: Turkse pizza. 
 
Lievelingsdier: Dolfijn. 
 
Favoriete vakantieland: Gran Canaria. 
 
Competitie: Ik speel geen competitie. 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik speelde 
het al best vaak met mijn broer en vond dat heel leuk, 
dus daarom dacht ik dat ‘t het proberen waard was. 
 
Wat wil je later worden: Advocaat. 
 
Wat wil je nog kwijt: Niks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTV Delta Impuls op YouTube:

 
http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls  

© Marijke Rosema 
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Links: mocht je het nog niet 
gedaan hebben, kijk dan 
eens op het YouTube-ka-
naal van Arnoud. Je kunt 
daar, naast trainingsbeel-
den, video’s van zijn lande-
lijke optredens vinden. De 
link: www.youtube.com/ 
AHTTOfficial!  
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 21 september was voor Tygo Vaessen en Wes-
sel Pieffers een knallend succes. Zij wisten een uur lang 
het ‘bommenspel’ (rode pionnen ontwijken) te overleven! 
Het huzarenstukje leverde een uitgebreid applaus op 
van trainer Kosto Veninga. Foto: Arnoud Hofman 

http://www.youtube.com/AHTTOfficial
http://www.youtube.com/AHTTOfficial
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Wie is…? 

Hij is inmiddels niet meer te missen… mijn vaste Wie is-
rubriek! Voor deze najaars-editie onderwierp ik clublid én 
ODI-speler Feddy Minkes aan een vragenvuur. De fana-
tieke tafeltennisser, die in Oudega (SWF) Noordelijke 2e-
divisie speelt, kwam met enkele interessante spelers bij 
mij terug. Misschien ben jij wel één van de namen achter 
de ditmaal negen vragen!   
 
Wie is...? 
 
De loyale speler: 
Peter Langen. 
 
De sorry-speler: 
Jan Zuur. 
 
De meest variërende speler: 
Sander Derkx. 
 
De lieve speler: 
Ibrahim Qoraishi.  
 
De sociale speler: 
Robert Jansen. 
 
De rustige speler: 
Arnoud Hofman. 
 
De beweeglijke speler: 
Benjamin Latona. 
 
De speler met een goede backhand-schuif: Reino 
Wijnsma. 
 



Delta Impuls Jaargang 2021-2 

 

  
Pagina 28 / 47 

 
  

De meest verrassende speler: Sjoerd Spoelstra. 
 
Zo… dat was ‘m weer! Feddy, bedankt voor jouw bij-
drage. Las jij nu daarnet je naam en mis je een stukje 
uitleg? Dan kun je zelf misschien wel een voor de hand 
liggende toelichting bedenken. Mocht je er echt niet uit-
komen, dan mag je altijd Feddy even aanklampen. Fed-
dy is een vaste maandag en donderdag-klant, genoeg 
kansen om hem te treffen dus! 
 
Durf jij het aan om deze rubriek volgend voorjaar te vul-
len? Spreek mij dan aan in de zaal óf stuur een mailtje 
naar christinepeterson@live.nl!     
  
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de warmte kwam Marc Jordaan in juni van dit 
jaar tóch trainen. Om oververhitting te voorkomen kreeg 
hij een service/plaatsing-opdracht. Foto: Carla Jordaan  

mailto:christinepeterson@live.nl
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De jaren door: competities 

Voor dit clubblad wilde ik meer aanleveren dan alleen 
mijn ‘Wie is-rubriek’, maar vond het lastig om wat te be-
denken; de afgelopen tijd is het vrij stil geweest rond de 
tafeltennis-activiteiten. Ik train ook iets minder in verband 
met werk, de competitie is nog maar half gespeeld en 
duurt nog wel even.  
 
Dat bracht mij wel meteen op dit idee: ik ga mijn compe-
titieseizoenen vanaf het begin bekijken en de hoogte-
punten of opmerkelijke delen gebruiken voor dit club-
bladstuk. Ik heb besloten om tot en met het najaar van 
2019 te gaan, omdat deze seizoenen nog ‘normaal’ ver-
liepen. Over de periode erna is al genoeg gezegd… Veel 
leesplezier! 
 
In het najaar van 2010 startte mijn competitieavontuur 
bij de jeugd. Na een jaar te hebben gespeeld vond ik het 

blijkbaar tijd worden om 
wedstrijden te spelen. Ik 
begon in de vijfde klasse 
met Kjelda Glimmerveen 
en Marijke Rosema. Best 
uniek eigenlijk nu ik erover 
nadenk. Een volledig mei-
denteam! Daarnaast viel ik 
dit seizoen wat in bij een 
derde klasse-team.  

 
In het voorjaar van 2012 maakte ik als invaller mijn de-
buut bij de senioren. Ik won hier nog niks, maar dat is 
alles behalve vreemd; het is toch een heel ander spel. Ik 
moest tegen onder anderen Jan Nicolai en Eddy Friso 
van TTV Drachten (sidenote: die wedstrijd werd verloren 
met 0-10. Oeps!). 

Christine en Kjelda op de Friese Kampioen-
schappen van 2011. © Delta Impuls 
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In het voorjaar van 2013 speelde mijn jeugdteam voor 
het eerst in de eerste klasse. Ook werd ik dit seizoen 
voor het eerst vast ingedeeld in een seniorenteam. Dit 
seizoen werden we daar 
meteen kampioen mee! 
Het team bestond uit 
Peter Langen, Sjoerd 
Spoelstra, Henk de 
Haas, Danique van den 
Berg en ik. 
 
Het seizoen wat hierop 
volgde (najaar 2013) 
was daarom opvallend, 
want blijkbaar gingen we 
niet als team door. Sa- 
men met Jan Zwier, Anne Dekker & Johan Ooms speel-
de ik wél een niveau hoger dan in het voorjaar (vierde 
klasse). Dit is mijn team gebleven tot het voorjaar van 
2015. 
 
In het voorjaar van 2015 sloeg ik voor het eerst een sei-
zoen over. Een enkelblessure gooide roet in het eten. Bij 
de senioren werd ik ingedeeld bij Peter Langen, Sjoerd 
Spoelstra, Henk de Haas, Oane van Dijk en Arnt Voll-

mar. Deze teamsamenstelling geeft 
weer aan dat tafeltennis toch meer 
leeft bij mannen. Bij de jeugd waren 
we het seizoen ervoor net gepromo-
veerd naar de Noordelijke divisie. 
Henk Jansma, voor velen nog een 
bekend gezicht (nu lid bij FTTC), 
kwam ons team versterken. Samen 
werden wij wederom kampioen!  

 
Het voorjaar van 2016 was voor mij het moment om te  

2014: Christine is er klaar voor. Coach Arnoud 
kijkt toe. © Arjan Zuidema 
    

© Tjimbinae (www.clean 
png.com)    

http://www.cleanpng.com/
http://www.cleanpng.com/
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stoppen bij de jeugd en me vol te richten op de senioren. 
Achteraf gezien vond ik dat ook leuker dan het spelen bij 
de jeugd. Bij de senioren kwam ik in mijn zoveelste 
team. Samen met Jan Zuur, Reino Wijnsma en Kevin 
Heijnen speelde ik derde klasse. Grappig om te zien dat 
onze gemiddelde teamrating toen 999 was. 
 
Twee jaar later (voorjaar 2018) besloot Buitenpost om 
een damesteam op te richten en werd ik gevraagd om 
daar deel van uit te maken. Voor Buitenpost een belang-
rijke aanvulling om het team te laten bestaan, voor mij 
gezelligheid, ervaring én uitdaging. Mijn rol was reserve 
waardoor ik vrij weinig in 
actie kwam. Dit ben ik 
ook de hele tijd gebleven 
en omdat het team zich 
uitbreidde ben ik in-
middels gestopt. 
 
En dan tot slot het na-
jaar van 2019. Dit was 
het seizoen waarbij ik met 
de dames van Buitenpost 
kampioen werd. Als res-
erve was mijn bijdrage 
slechts één wedstrijd  
waarbij ik 67% scoorde, maar het haalde wél de krant! 
Bij de senioren speelde ik dit seizoen in de derde klasse 
met Johan Veldhuis, Jan Zuur en Jan Zwier.  
 
Christine 
 
Sidenote redactie: anno 2021 is Christine actief in de derde 
klasse senioren, samen met Jan Zuur, Patrick Hankel, Kevin 
Heijnen en Jochum de Haan. Ibrahim Qoraishi viel al eens in. 

Christine in het Buitenpost-blauw. In 2018 
ontving zij SVE 4, uit Utrecht. © Nuas Yon-
nus Abdulhasan    
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Records 

Normaal gesproken noteer ik ieder clubblad de jeugd-
records contra-overspelen. Dit exemplaar ga ik het an-
ders aanpakken: we maken er een ‘special’ van! Daar is 
eerst wel een kleine uitleg bij nodig… 
 
In ons ‘spelletjeskrat’ zitten tien plastic voetbal-poppe-
tjes; vijf roden en vijf blauwen. Deze figuurtjes hebben 
rugnummers, van één tot (en met) de vijf. Je kunt de 
voetballers over een tafelhelft verdelen om ze vervol-
gens vanuit de service om te spelen. Gelukt? Dan is het 
rugnummer jouw verdiende aantal punten! Al vele jeugd-
leden speelden dit mik-spelletje, waaronder een nog klei-
ne Mark Hankel. Dit keer waren Marc en Lara aan de 
beurt. Hieronder het scoreboard met uitslagen! 
 
Het eerste potje verliep, zoals hoort bij een warming-up, 
nog wat stroefjes. Lara en Marc, die volgens het oude 
systeem (serveren om de vijf) opsloegen, kwamen des-
ondanks tot een mooi aantal: 43 punten in vijftien minu-
ten tijd!     
 
Na een korte clinic van de ervaren jeugdspeler Arko én 
motiverende woorden van trainer Arnoud (bij een nieuw 
record halen jullie het clubblad), schakelden Marc en 
Lara in de tweede helft een tandje bij. Met een score van 
75 punten verpulverden zij het record uit de eerste helft, 
daar kon ook de VAR niks meer aan veranderen! 
 
Om 20.00 uur floot scheidsrechter Peter Langen (de hele 
avond foutloos) voor het einde van de training. Of het 
huidige record ook volgend jaar nog op de ranglijst staat, 
lezen jullie wellicht een volgende keer. Later!  
 
Arnoud 
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Ballen raken (en rapen) op de Mega 
Sportdag 2021! 

Vorig jaar werd de jaarlijkse Mega Sportdag - een initia-
tief van de gemeente Heerenveen met de naam ‘Scoren 
voor Gezondheid’ - nog afgeblazen vanwege de corona-
crisis. Dit jaar kon het evenement in Sportstad, met hier 
en daar een kleine aanpassing (zo werd er niet gezam-
enlijk geopend/afgesloten), wél plaatsvinden. Delta Im-
puls was dinsdag 19 oktober dan ook al vroeg aanwezig 
om haar vaste plekje in de squash-hallen in te richten.     
 

Met een ‘vrije speel-
en beleefplaats’ (ook 
wel ‘playground’ ge-
noemd) konden kin-
deren en ouders 
daar zes uren lang 
vrij binnenlopen om 
een balletje te tik-
ken. Jan Zuur, Peter 
Langen, Kosto Ve-
ninga, Arnoud Hof-

man en Machteld Rosema zorgden voor de gastvrije ont-
vangst, technische én tactische tips. Alle instructies (en 
energie) konden de spelertjes kwijt op onder meer een 
mini-tafeltennistafel en de grote topattractie (waarbij 
zelfs het rapen van de gemiste ballen - met schepnet - 
erg in trek was): een tafeltennisrobot!  
 
De vereniging hoopt dat de geslaagde sportdag, met 
mogelijk het tweede bezoekje van geïnteresseerde spe-
lers, een positief vervolg krijgt in de eigen zaal. 
 
Arnoud 

Mega drukte op de Mega Sportdag! © Arnoud Hofman 
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De kantine wordt opgestart 

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel is opgevallen 
hebben we als club sinds een paar weken de beschik-
king over een kantine waar we op de speelavonden onze 
gasten kunnen verwelkomen met koffie/thee en natuurlijk 
wat inkomsten voor de club kunnen genereren. 
  
Patrick heeft het nodige voorwerk 
verricht en al op verschillende 
avonden (proef) gedraaid; het vol-
doet aan de verwachtingen van 
onze leden en zeker van de spe-
lers/gasten van buiten.  
  
Op de algemene ledenvergadering 
is het voorstel aangenomen om de 
kantine onder de verantwoordelijk-
heid van ons allemaal te plaatsen; 
dat wil zeggen dat er voor elke speelavond een team 
wordt aangewezen die het beheer voor die avond op 
zich neemt! Wie het gaat doen of dit op zich neemt, dat 
laten we aan het team over. Het team gaat er zelf over.  
 
De praktijk heeft uitgewezen dat het helemaal niet inge-
wikkeld is, het is voornamelijk zelf-bediening voor die 
avond mogelijk maken, maar af en toe moet je er wel op 
toezien dat het ook goed gaat. De eerste opzet is door 
Patrick op papier gezet en ook het betalen, cash of per 
kaart, is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Een beschrij-
ving ‘hoe en wat’ ligt ook in de kast.  
 
Het gaat dus om de praktische zaken van het klaarzetten 
van koffie en thee, de ijskast met koude dranken bijhou-
den en zorgen dat er aan het eind van de avond ook nog 
is afgerekend. Kortom: het kost niet veel tijd, je hoeft er 

 © Arnoud Hofman 
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ook niet de hele avond voor klaar te zitten in de kantine, 
maar je moet het wel serieus doen! 
  
Voor elke speelavond stellen we een team verantwoor-
delijk voor de gang van zaken in de kantine; de teamlei-
der gaat dit met zijn teamleden opnemen en laat even 
weten wie van hen het gaat doen. Zorg ervoor dat je er 
even wat eerder bent (19.00 uur) om de kantine in te 
richten, koffie zetten en wat andere praktische zaken 

regelen. Mocht er wat tus-
senkomen of is er sprake 
van het niet-doorgaan van 
de wedstrijd, zoek dan zelf 
contact met een ander 
team (dat thuis speelt) om 
deze taak over te nemen. 
 
We gaan ervan uit dat de 
eerste keren voor iedereen 
wat onwennig zijn en soms 

lukt het niet. Meestal komt het wel goed, en voor vragen 
is er altijd wel iemand van de kantinecommissie in de 
buurt om bij te springen. 
  
We hebben in het kort nog even wat zgn. spelregels 
onder elkaar gezet:  
  

1. er wordt één team per avond aangewezen; 
2. de sleutel van de kantineruimte en de kast zitten 

aan de sleutelbos van de trainers; 
3. probeer er wat eerder te zijn om de kantine op te 

starten;  
4. bij verhindering zorgt het aangewezen team voor 

vervanging; 
5. er moet per avond worden afgerekend; spelers/ 

gasten van buiten kunnen niet op de ‘pof’ kopen;  

 © Arnoud Hofman 
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6. maak na afloop even een foto van de bladzijde 
uit het schrift waarop de gebruikers hebben op-
geschreven wat ze hebben afgenomen, en later 
ook hebben betaald; 

7. deelnemers van de uitspelende clubs krijgen het 
eerste kopje koffie/thee van Delta aangeboden; 
dit hoeft niet te worden genoteerd; 

8. na afloop even opnemen of de voorraad nog vol-
doende is en bij gebrek dit doorgeven aan één 
van de commissieleden hieronder; 

  
Voor vragen en opmerkingen, laat het ons weten… 
  
Wim van der Zwan  
Sabyna Rosema  
Patrick Hankel (back-up) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de kantine kun je zo de zaal inkijken… je hoeft als 
beheerder dus niks te missen! Foto: Arnoud Hofman 
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De jaren door: bekers 

Als aanvulling op mijn vorige stukje in dit clubblad, ga ik 
terugblikken op een aantal van mijn gewonnen bekers: 
kleine verhaaltjes over de ervaring erachter. Het enkel 
én dubbelspel komen beiden aan bod.  
 
Havenstadtoernooi 2010 (Delfzijl) 
 
In mijn beleving is dit mijn eerste toer-
nooi geweest wat ik speelde. Dit werd 
ook het seizoen waarin wij kampioen 
werden in de vijfde klasse. Ik weet nog 
goed dat ik dit toernooi speelde en de 
andere jeugdspelers soms niet tegen 
mij durfden te spelen. Elke game die 
zij wonnen was goed voor een waar 
feestje. Voor mijn gevoel gaven ze nog best wat weer-
stand, maar ik liet mijn eerste plaats niet afnemen. Deze 
beker heeft de vorm van een poppetje (zie foto); weer 
eens iets anders! 
 
Friese Kampioenschappen 2014 (Franeker) 
 
Begin 2014 waren er zoals bijna elk jaar de Friese Kam-
pioenschappen. Het dubbelspel speelde ik hier samen 
met Danique van den Berg. We wonnen alle nodige pot-
ten om hier een eerste plaats uit te halen. Dit was alleen 
niet per se mijn leukste ervaring omdat elke fout als mijn 
fout werd gezien. Aan de andere kant is het natuurlijk 
wel fijn om die beker te hebben. 
 
Jeugdranglijsttoernooi 2014 (Assen)  
 
In de jeugd wist ik zo nu en dan een beker te behalen. 
Wel merkte ik dat het niveau meestal toch iets boven mij 

 © Christine Peterson 
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lag. Des te leuker was het toen ik eind dit jaar dit toer-
nooi won. Ik had hiermee eindelijk een B-licentie be-
haald, voor mij een hele prestatie! Dit is ook meteen één 
van mijn grootste bekers tot nu toe. 
 
Dollardtoernooi 2017 (Finsterwolde) 
 
Op den duur begon ik ook mee te doen aan de toer-
nooien bij de senioren. Zo ook aan ook het Dollardtoer-
nooi. Hierbij speelde ik samen met Nuas Yonnus Abdul-
hasan (TTV Buitenpost) tegen onder anderen Johan 
Ooms en Kosto Veninga. Het waren allemaal hele leuke 
wedstrijden en een keer in een nieuwe context. Uiteinde-
lijk wisten wij hier een gouden beker uit te slaan, direct 
voor onze Delta-clubgenoten. Dubbel feest, dus! 
 

Clubkampioenschappen 2020 
(Haskerdijken) 
 
Tot slot nog even naar inmid-
dels (één van) mijn laatst ge-
speelde toernooien. In dit jaar 
kwam ik uit in de B-poule, 
speelde daar prima wedstrijden 
en belandde in de finale tegen 
Remco de Boer. Een speler bij 
wie je, met zijn verrassende 
ballen, altijd scherp moet blij-
ven. Ik wist deze wedstrijd in 
winst om te zetten en heb die 

dag de twee bekers een mooie plek gegeven. Begin vol-
gend jaar zal ik de wisselbeker weer beschikbaar stellen 
voor de volgende B-kampioen! 
 
Christine 
 

© TTV Delta Impuls 
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APP SNAP: Ping Pong Fury 

In het weekend van 6/7 november kwam de redactie een 
toepasselijk artikel tegen in de bijlage van de Leeuwar-
der Courant: MEER magazine. Linda Zeggelaar (www. 
zeggelaar.com) schreef over een app die, vooral voor 
échte tafeltennissers, interessant kan zijn!  
 
Wekelijks tipt MEER een app die het leven makkelijker, 
mooier of leuker maakt. 
 
Aan de bal 
 
Een tafeltennisballetje slaan tegen 
verschillende tegenstanders: met 
Ping Pong Fury kan dat. Er zijn 
twaalf competities op allerlei plek-
ken op de wereld om aan mee te 
doen. Net als in het echte spel 
kun je kiezen voor verschillende 
soorten slagen en ook de opslag 
variëren. De game krijgt in beide 
appstores een goede beoordeling. 
 
Swipen en meppen maar!  
 

Check http://www.- 
pingpongfury.com voor 
meer informatie, 
screenshots én een 
leuke trailer (aan-
rader). En, wie weet… 
ben jij straks wel de 
nieuwe King of Ping 
Pong Fury!  

 

Logo. © Yakuto Limited 

Eén van de speellocaties: Rio. © Yakuto Limited 

http://www.zeggelaar.com/
http://www.zeggelaar.com/
http://www.pingpongfury.com/
http://www.pingpongfury.com/
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Co-sponsoring 

Co-sponsoring houdt in dat je de club sponsort met een 
x bedrag per jaar. Je kunt zelf kiezen welk bedrag, met 
een minimum bedrag van €10,00.  
Word jij nummer ….10…..?? 
 
In het kader van ‘wie niet waagt…’ doen wij een beroep 
op (oud) leden en/of vrienden van de vereniging: wie wil 
ons co-sponsor-negental versterken? Wij krabbelen als 
club op na zware (corona) jaren en kunnen alle steun 
dan ook extra goed gebruiken. 
 
Voor slechts een tientje per jaar help je de vereniging én 
jezelf/de leden, omdat de club dan weer extra dingen 
kan organiseren/aanschaffen. Daarnaast kom je terecht 
in de ‘hall of fame’ hieronder… wie wil dat nou niet? 
 
1. Sjoerd Spoelstra 
2. E. Pengel 
3. Peter Langen 
4. P. Bruining 
5. Arnoud Hofman 
6. Hans Vlig 
7. Inge Hordijk 
8. Kosto Veninga 
9. Johan Ooms 
 
 
 

  Wie wordt 
toch die 
nummer 
10???? 

© TTV Delta Impuls 
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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501 HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl   
 
 

Secretaris: secretaris@delta-impuls.nl 
Wadse Temme 
 

wadsetemme@gmail.com   

Penningmeester en 
ledenadministratie: 

 

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@kpnplanet.nl  

  
Wedstrijdsecretaris 
senioren/jeugd: 

Wadse Temme 
competitie@delta-impuls.nl  

 wadsetemme@gmail.com  
 

Jeugdleider: 
 
Algemeen bestuurslid: 

Peter Langen 
 
Inge Hordijk 
steenwijk@delta-impuls.nl  

  
Accommodatie 
Heerenveen: 
 
Accommodatie Joure: 
 

MFC De Akkers 
Veluwelaan 47  
 
Sporthal de Stuit (‘Het Perk’) 
E.A. Borgerstraat 25 
 

mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
mailto:secretaris@delta-impuls.nl
mailto:wadsetemme@gmail.com
mailto:penningmeester@delta-impuls.nl
mailto:penningmeester@delta-impuls.nl
mailto:peter.langen@kpnplanet.nl
mailto:competitie@delta-impuls.nl
mailto:wadsetemme@gmail.com
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
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Accommodatie 
Steenwijk: 
 
Kantinecommissie: 
 

Gymzaal OEC ’t Ravelijn 
De Vesting 15 
 
Wim van der Zwan en Sabyna 
Rosema 
 

Website: 
 
 

Jan Zuur 
info@delta-impuls.nl  
 

PR commissie: 
 
Sponsorcommissie: 

Vacature 
 
Jan Zuur 
Vacature 

  
Bestelling materialen: 
 
Materiaalbeheer: 
 

Patrick Hankel 
 
Peter Langen   

Materiaalonderhoud: Jan Zwier 
 Sjoerd Spoelstra             
  
Trainers: Peter Langen, Arnoud 

Hofman, Jan Zuur, Kosto 
Veninga 

Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman 
Anna Hankel 

arnoudhofman@hotmail.com  
06-21904939 

 
Commissie jeugdwerving: 
Inge Hordijk 
Mark Hankel 
 
Commissie Table Stars: 
Anna Hankel 
Arko Stevens 
 

 
 
steenwijk@delta-impuls.nl   
06-21483876 
 
 
annahankel17@gmail.com 
06-25388280  

mailto:info@delta-impuls.nl
mailto:arnoudhofman@hotmail.com
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
mailto:annahankel17@gmail.com
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Clubblad: 
 
Social media: 
 
Vrijwilligers-coördinator: 
 
Vertrouwenscontact-
persoon: 

Arnoud Hofman 
 
Arnoud Hofman 
 
Vacature 
 
Sabyna Rosema 
gerrit.sabyna@gmail.com  

 
 
Wat openstaande functies betreft is er, sinds de oproep 
in het eerste clubblad van dit jaar, positief nieuws te mel-
den. Verschillende posities werden (aan)gevuld met fris-
se gezichten: super! Er staan echter nog een aantal 
(voor de club cruciale) vacatures open… 

 
We hebben het dan over de 
PR commissie en de Spon-
sorcommissie. Nu wij weer in 
Heerenveen zitten zijn wij 
interessanter voor (lokale) 
media en bedrijven (denk bij-
voorbeeld aan de winkels op 
het Akkersplein)… daar moet 
toch wat te halen zijn, zou je 
zo zeggen! 

 
Heb je een vlotte babbel en/of pen? Misschien kun jij de 
club dan helpen! Neem contact op met een bestuurslid 
of trainer, óók als een andere functie je interessant lijkt; 
wij kunnen nog steeds alle support gebruiken.   
 
 
 
 
 

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

onder nummer 4 

© Abdulhalim (www.cleanpng.com)    

mailto:gerrit.sabyna@gmail.com
www.cleanpng.com
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   in februari 2022. 
 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2022.  
 
- 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 2021-02. Het 
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 80 
exemplaren.  
 
Het volgende nummer 2022-01 verschijnt in februari 
2022. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2022 
inleveren. Anders wordt het niet meer geplaatst in dat 
nummer. Website: http://www.delta-impuls.nl 
 

Redactie 

 
Arnoud Hofman, Rembrandtlaan 35, 8442 JC, 
Heerenveen. 
Email: arnoudhofman@hotmail.com  
 
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=
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