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Commissies

Voorwoord

Jeugdcommissie
Levy Blauw
Klaas Groenhof
Ron van Oldenbarneveld

Wedstrijdsecretaris Junioren
Levy Blauw
Schoolstraat 28, Sneek
0515-785170
levyblauw.yos@tiscali.nl

Sponsorcommissie
Johan Lentz
Herman Bos

Trainers Senioren
Loek Kloosterman (groep 1)
Henk Meijer (groep 2)

Johan Lentz
0515-580015
johanlentz@hetnet.nl

Loek Kloosterman
0514-551465
loekkloosterman@wanadoo.nl

Ledenadministratie
Sietske Graafsma

Trainer Jeugd
Jan Kootstra

0515-421336
sietske.graafsma@planet.nl

058-2675208
jkootstra1959@orange.nl

Kascommissie
Sietse Altena
Henk Jepkema

Clubavond organisatie
Sandra van Gaalen
Yde Jan van der Kooy

Clubblad redactie
Sandra van Gaalen
Dennis van Gaalen
Douwe Reitsma
Levy Blauw

Feestcommissie
Marcel Vlaandere
Yde Jan van der Kooy
Douwe Reitsma

Sandra van Gaalen
0515-414954
s_van_gaalen@hotmail.com

De telefoon gaat, je bent op vakantie en zit op Terschelling en vraagt je af wie er
belt. "Met Dennis, hoi voorzitter hoe is het?, je bent toch zeker niet op vakantie".
"ja Dennis, dat ben ik wel". "O sorry, maar heb je al een voorwoord geschreven
voor het clubblad". Nee dat had ik nog niet. Dus achter de laptop gekropen en aan
de slag, ook al heb je dan vakantie. Een paar jaar geleden was je niet te bereiken
op vakantie maar sinds de mobiele telefoon, laptop of HTC ben je dag en nacht
bereikbaar. Dus ook voor het tafeltennis. Het is even omschakelen maar na een
periode van rust op de tafels komt het nieuwe seizoen er alweer aan en zijn er
gelukkig een aantal leden die nu al bezig zijn met de voorbereidingen, perfect.
Even terug naar het vorig seizoen. Nieuwe shirts, een nieuwe hoofdsponsor, meer
leden, De Friese tafeltenniskampioenschappen met de nodige kampioenen en vele
prachtige tafeltennisavonden maakten het seizoen ook dit jaar weer tot een
succes. Met dank aan de vele vrijwilligers.
Ook komend seizoen willen we er weer wat moois van maken. Met ook nu weer
als hoogtepunt de Friese kampioenschappen in januari 2009 op het programma.
Iets minder leuk kan zijn dat verschillende teams misschien ook net over de
provincie grenzen heen zullen moeten spelen. Denk aan Leek/Tolbert of
Emmeloord. Dit lijkt ver weg maar is qua afstand voor ons zelfs minder ver als
Buitenpost, Dokkum of Twijzelerheide. De oorzaak is dat er steeds minder
verenigingen zijn en dat wij als YOS accon avm veel teams in de competitie
hebben. Drie teams in één poule van één vereniging is ook niet aan te bevelen.
Vandaar dat men, indien nodig, buiten de provincie wil gaan spelen. Wij als
bestuur juichen dit niet toe en hadden het graag anders gezien. Wij zullen de
ontwikkelingen kritisch volgen. Maar toch hoop ik dat de eventuele uitbreiding zal
zorgen voor nog meer spelvreugde en de nodige tegenstand.
Ik hoop dat het komende seizoen voor zowel de jeugd, de senioren en 55-plussers
weer een mooi seizoen zal worden. De 55-plussers wil ik in het bijzonder even
noemen. Een aantal zeer enthousiaste leden die elke woensdagmiddag de arena
van het dorpshuis betreden. Ook hier wordt zeer fanatiek gespeeld onder een
prima sfeer.

Marcel Vlaandere
0515-573591
suzukitandgtparts@planet.nl

Website beheerder
Afke Meijer-De Vries
info@ttv-yos.nl
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Het bestuur ziet dat ook hier een aantal vrijwilligers alles regelen en er zorg voor
dragen dat het goed verloopt. Onze dank daarvoor. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Niet alleen bij de 55-plussers maar ook bij de jeugd en senioren. Probeer
anderen in je omgeving te stimuleren om ook eens te komen kijken en mochten
jullie nog potentiële sponsors weten geef dit dan even door aan de
sponsorcommissie.

Mededelingen
Vroege start competitie
Let op: de competitie begint dit najaar vroeg. De eerste speelweek is week 37, de
week van 8 t/m 12 september.
3e klasse B (YOS accon avm 2, 4 en 6) en 4e klasse B (YOS accon avm 7 en 9)
De speelwijze voor deze teams is als volgt. Jullie spelen in een poule die 8 en 7
teams telt. Er worden eerst 7 wedstrijden gespeeld, de resultaten van deze 7
wedstrijden bepalen of jullie, bij de herindeling die na deze 7 wedstrijden volgt, in
de promotie of degradatiegroep gaan komen. Raadpleeg voor meer informatie de
site www.nttbnoord.nl.

Voor een ieder een sportief seizoen met veel spelvreugde en veel plezier
toegewenst.
Herman Bos

Invallen in de competitie
Altijd melden bij Henk Meijer. Voor dit najaar zullen er namelijk weer een aantal
invalverboden gelden voor het invallen van spelers bij andere teams.
Deadline nieuwe kopij 19 december
Let op: de clubbladredactie wil een ieder oproepen om zijn/haar bijdrage voor het
clubblad in te leveren voor de hierboven gestelde deadline! Klik op onze website
(voorkant clubblad) op het kopje clubblad om kopij aan te leveren.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
Clubblad
Heeft u/ heb jij ideeën voor het clubblad, of een nieuwe rubriek?
Laat het ons weten door bijvoorbeeld even een berichtje te sturen via de website.
Nou vraag jij/vraagt u zich natuurlijk af hoe dit in zijn werk gaat. Als je op de
website bent:

www.ttv-yos.nl
Vind je helemaal onderaan in het menu - clubblad NIEUW. Na hierop geklikt te
hebben krijg je het contactformulier. Hier kun je bijlagen aan toevoegen. Dit alles
wijst zichzelf.
Het zou mooi zijn als iedereen hier zoveel mogelijk gebruik van gaat maken voor
het aanleveren van stukjes voor in het clubblad.
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Agenda ALV

Even voorstellen
Hallo allemaal,

Aan: senioren en jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van tafeltennisvereniging
YOS accon avm op:

Het is aan ons de taak om ons voor te stellen via het clubblad. In maart van dit jaar
zijn we begonnen met trainen, nadat we geïnspireerd zijn geraakt tijdens onze
vakantie in The Gambia, waar een tafeltennistafel gestationeerd was naast het
zwembad.
We kennen elkaar nu zo’n 5 jaar en zijn vorig jaar getrouwd. We wonen sinds kort
in Jutrijp. Hiervoor woonden wij samen in de Noorderhoek in Sneek, later in de
Hemmen. Maar sinds de komst van de nieuwe rondweg werd het wonen daar
toch wat minder interessant.

Woensdag 3 september 2008 om 19.30 uur
in het dorpshuis te Ysbrechtum

1. Opening
2. Notulen van ledenvergadering september 2007
3. Mededelingen bestuur
x Friese Kampioenschappen 10 januari 2009 (Sneek)
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
x Aftredend Sietse Altena
6. Verslag sponsorcommissie
7. Verslag redactie
8. Verslag jeugd
9. Verslag senioren
10. Verkiezing bestuur
x Voorzitter: Herman Bos
x Secretaris: Yde Jan van der Kooy
x Penningmeester: Nico Dijksta
Alle 3 de heren zijn vorig jaar gekozen voor een nieuwe periode van 2
jaar, dus niemand is aftredend
11. Ingekomen stukken
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag

Hanneke is een geboren en getogen Friezin, uit de buurt van Drachten en heeft de
afgelopen 15 jaar in Sneek gewoond. Ze heeft het maar druk met 2 parttime
banen en ook nog een startend bedrijf. Ze brengt de post rond in en om Sneek bij
de ene werkgever, maakt kantoorruimten schoon bij de ander. Daarnaast is ze
druk bezig om een internetwinkel in wijnen succesvol te maken. Hiervoor heeft
Hanneke eigenlijk nooit tafeltennis gespeeld. Maar dat wordt ruimschoots
goedgemaakt door haar fanatisme! Haar sportverleden ligt onder andere in
badminton en eskrima (Filippijnse krijgskunst).
Richard is een geboren en getogen westlander, zeg maar vlakbij Den Haag, en
woont nu ruim 4 jaar in het fraaie hoge noorden, waar hij niet meer weg wil. Zijn
werk bevindt zich in Amstelveen, iedere dag op en neer. Het valt soms niet mee,
dat reizen, maar het werk is toch nog uitdagend genoeg om dat op te brengen,
namelijk het trainen en ondersteunen van mensen uit heel Europa, Afrika en
Midden-Oosten, op het gebied van hoog-volume printers en kopieerapparatuur.
Meer dan 20 jaar geleden heeft hij tafeltennis gespeeld, maar alleen junioren. Het
is nu een kwestie van routine opbouwen. Dat gaat hopelijk lukken in team 8.
Richard heeft naast een korte jeugd voetbalcarrière, een tafeltennisperiode en op
een blauwe maandag karate, eigenlijk geen sport beoefent.

Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld!
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We hebben als dubbelteam de eer van YOS accon avm hoog gehouden tijdens het
32ste Idéfix toernooi, gehouden op 31 mei. Helaas moesten we het afleggen in de
voorronde tegen de kampioenen van onze licentie. Echter de overwinning op het
andere team werd min of meer gevierd als een kampioenschap! Ow ja, het moet
gezegd worden dat we sinds kort een tafeltennistafel hebben staan in de garage.
We kunnen nu, bijna elk moment van de dag trainen. Dus, kijk uit, pas op, we
komen eraan!

Clubkampioenschappen 55+
Op woensdagmiddag 23 april kwamen maar liefst 16 deelnemers, 55-plussers,
naar het dorpshuis om uit te maken wie er clubkampioen zou gaan worden van
deze fanatieke en hechtte 55+ groep. Veelal hoorde ik verhalen over deze ploeg
maar heb zelf dit jaar gekeken hoe het eraan toe ging. En inderdaad hier was niets
teveel over gezegd. Iedereen is enthousiast en betrokken bij de groep. Prachtig
dat dit zou kan.

Groetjes,
Hoe zat het ook alweer. Hiervoor kijken we even terug:
2008
......................
2003
H.P. Repko
2007
R. Gebben
2002
T. Wahle
2006
H.P. Repko
2001
E. Sonsma
2005
R. Gebben
2000
S. Dotinga
2004
R. Gebben

Hanneke en Richard Thoen.

Er werd gestart met 3 poules wat uiteindelijk in de volgende kwartfinales
resulteerde. Wiebe van Tuinen / Andries v/d Greft, Theo Wahle / Freerk Kingma
en Anne Dijkstra / Roelof Gebben. 3 hele spannende wedstrijden waarvan 2 in 5
sets beslist moesten gaan worden. Het ontliep elkaar weinig. De halve finale
tussen Theo Wahle en Anne Dijkstra. Theo kwam moeizaam met 2-0 voor in sets.
door de eerste met 12-10 te winnen en de tweede met 11-9 te winnen. Daarna
kwam Anne sterk terug en dacht dit zal me niet gebeuren. Hij pakte de derde set
met 8-11 en de vierde met 11-13. Dus moest er een vijfde set aan te pas komen. In
deze set was het verzet van Anne gebroken wat Theo met 11-2 een plek in de
finale opleverde. Dan de andere halve finale tussen Roelof Gebben en Wiebe van
Tuinen. Deze ging ook vaak gelijk op maar hierin was Roelof met 11-9, 11-6 en 119 net iets te sterk voor Wiebe.
Na het verlies van Wiebe en Anne mochten zij samen nog wel gaan uitmaken wie
er met de derde prijs vandoor zou gaan. De overwinning in deze wedstrijd ging
met 9-11, 6-11 en 9-11 naar Anne. Nu moest er nog beslist gaan worden wie de
wisselbeker mocht gaan meenemen. De finale ging tussen Roelof Gebben en Theo
Wahle, beide geen onbekende wat de historie laat zien. Roelof begon sterk en hij
kwam hiermee op 0-2 voorsprong door met 11-9 en 11-6 de eerste twee sets te
winnen. Het leek er dan ook op dat de winnaar snel beslist zou worden. Theo
dacht hier echter anders over en hij knokte zich sterk terug door met 10-12 en 711 terug te komen wat in een tussenstand resulteerde van 2-2. Theo ging echter
door met waar hij mee begonnen was in de 2e set en hij pakte dan ook de vijfde
en beslissende set. De wisselbeker komt in 2008 op naam van Theo Wahle.
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Nog 1x vlammen

16 mei  een bomvol Dorpshuis

Op zaterdag 31 mei ging ttv Y.O.S. met de grootste delegatie ooit naar de 32e
editie van het Idéfix toernooi te Groningen. Maar liefst 20 fanatiekelingen wilden
voor de zomervakantie nog 1x vlammen voor het batje weer opgeborgen zou
worden. Met Idéfix-jonkies als Henk Meijer, Hans van Oldebarneveld en Richard
en Hanneke Thoen kon het ook niet anders dan dat het een geslaagd toernooi zou
worden.

Op vrijdag 16 mei jl. was er weer de officiële en altijd gezellige afsluiting van het
tafeltennisjaar, namelijk de clubkampioenschappen. Met 36 deelnemers verdeeld
over 4 klassen was er een volledige bezetting. Sterker nog, de kleine zaal was erbij
gehuurd om alle YOS’ers ongehinderd hun wedstrijden te kunnen laten afwerken.

’s Ochtends werd begonnen met de voorrondes in het enkelspel. Daarna werden
de voorrondes van het dubbelspel gespeeld voordat de vervolgrondes zouden
starten. Dit jaar waren de poules groter gemaakt en waren de verliezersronders
afgeschaft. Dus nog meer reden om vanaf het eerste moment scherp te zijn.
Frederik en Bram (beide Noordelijke divisie) speelden erg sterk in hun poule.
Nadat de wedstrijden gespeeld waren kwamen ze sterk als nummer 1 & 2 uit de
bus.
Hans van Oldebarneveld verraste menig vriend en vijand door in de G-licentie met
de 1e prijs aan de haal te gaan. Op het Fries kampioenschap begin dit jaar won hij
nog de 1e prijs in de H licentie! Genoeg vordering voor deze kerel in
tafeltennisbloei, zag ook Klaas Groenhof, die in een spannende finale tegen
bovenstaande het onderspit moest delven, maar nog wel met een derde prijs naar
huis ging.
Nadat alle heroïsche gevechten in het enkelspel waren uitgevochten, werden de
vervolgrondes van het dubbelspel gespeeld. Berber Heerschop vormde een soepel
koppel met Eelke Cramer van de bevriende T.T.V. uit Oudega. Ze eindigden in het
dubbelspel boven Bram en Frederik, die genoegen moesten nemen met een 2e
plaats.
Dennis van Gaalen en Nico Dijkstra speelden super geconcentreerd, wat hun een
finaleplaats opleverde waarin het dubbel Zeeders/van Scheltinga op hen stond te
wachten. In een superspannende 5-setter werd ook hier het eremetaal
binnengehaald.
Klaas Groenhof en Ron van Oldebarneveld kwamen in de G-licentie finale net te
kort in de 5e set, wat toch een schitterende 2e prijs opleverde.
Na een verfrissing ging de hele meute nog even mee de mooie stad Groningen in,
waar een aanzienlijk deel van het pannenkoekschip was afgehuurd voor een
heerlijk pannenkoekbuffet!
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Poules
In de D-klasse zat er een behoorlijk verschil tussen de eerste 3 en de laatste 3 in
de poule. De strijd bovenin ging tussen Elma van Veen, Bert Meijer en Richard
Thoen waarbij Richard 1e werd en Bert op één punt verschil met Elma de 2e plaats
voor zijn rekening nam.
De overige 3 klassen bestonden uit 2 poules. In de C-klasse waren de verschillen
heel erg klein, zowel Ron van Oldenbarneveld als Henk Jepkema werden 1e met
één punt verschil. 2e werden Marcel Vlaandere en Klaas Groenhof.
Feike Pieter Tigchelaar was de grote man in de B-klasse, waar hij ongeslagen
winnaar werd van zijn poule. De andere poulewinst werd opgeëist door onze
Engelse vriend Steve Livsey. De buren Remco Kluiwstra en Robert Schrijver
werden beide 2e met 10 punten uit 4 wedstrijden.
In de beide A-poules waren 2 ongeslagen winnaars te bewonderen, namelijk
Wander Rolsma en trainer/coach Loek Kloosterman. Vooral de trainer/coach heeft
een formidabele prestatie geleverd, omdat deze poule met recht de ‘poule des
doods’ genoemd mocht worden. De 2e plaats werd hierin bezet door Sjoerd
Jellema. De andere 2e plaats was voor de man in vorm dit seizoen, namelijk Nico
Dijkstra.
Finales
In de D-klasse werd Bert Meijer verrassend kampioen na Richard Thoen verslagen
te hebben in 3 games, terwijl Bert in de poule nog in 3 games van Richard had
verloren.
De beide ½-finales in de C-klasse werden in 4 games beslist. Henk Jepkema
versloeg zijn teamgenoot Marcel Vlaandere en Ron van Oldenbarneveld verloor
van zijn clubgenoot en vriend Klaas Groenhof. In de finale bleek Henk Jepkema in
4 sets te sterk voor Klaas, waarmee de ‘oude rot’, die komend seizoen een stapje
terug doet, nog maar eens aantoonde een speler te zijn waar rekening mee
gehouden moet worden. De 3e plaats werd veroverd door Ron.
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De in de poule nog ongeslagen Feike Pieter Tigchelaar wist zich in de halve finale
van de B-klasse onvoldoende te verweren tegen het spel van Remco Kluiwstra,
een speler die ongelofelijk tafelvast is (ofwel alle ballen haalt en terugbrengt op
tafel). In de Engels-Nederlandse confrontatie tussen Steve Livsey en Robert
Schrijver was het de Nederlander die in 3 games wist te winnen. Hierdoor werd de
finale een (ordinaire) burenruzie waarin Robert Schrijver zich na 3 sets kampioen
mocht noemen. Feike Pieter ging er met de 3e prijs vandoor.
In de A-klasse wisten Loek Kloosterman en Wander Rolsma hun ongeslagen status
ook in de halve finale vast te houden ten koste van Nico Dijkstra en Sjoerd
Jellema. De titanenstrijd tussen Loek en Wander werd in 4 games beslist in het
voordeel van Wander, waarna hij zich het komende jaar clubkampioen van YOS
accon avm mag noemen. De noppenstrijd tussen Sjoerd en Nico om de 3e prijs
werd overtuigend in 3 sets gewonnen door eerstgenoemde.
Afsluiting
Bij de uitreiking van de prijzen van het afgelopen jaar, was er één naam die
geregeld terugkwam. Dit was de naam van Nico Dijkstra, die zowel de %-bokaal als
de bokaal voor de clubavonden de komende tijd ‘te pronk’ kan zetten! Er waren
het afgelopen seizoen geen YOS-teams kampioen geworden, maar wel werden de
Friese kampioenen Hans van Oldenbarneveld, Levy Blauw en Sandra van Gaalen
nog even in het zonnetje gezet. Ook werd er van een aantal spelers afscheid
genomen, namelijk Rudy en Elma van Veen die het na 1 jaar helaas weer voor
gezien houden. Ook de ‘oude rot’ Henk Jepkema zal in de toekomst geen
competitie meer spelen, gelukkig blijft hij nog wel recreatief lid!
Al met al een avond om niet snel te vergeten en ook dit jaar was het weer moeilijk
om afscheid te nemen van It Nije Formidden (lees: het werd weer goed laat).
p.s. zie de website voor de (soms verrassende) foto’s

"Ping Pong Familie"
In het clubblad nr. 31 voorjaar 2008 stond op bladzijde 6 onder mededelingen de
vraag om een bijdrage te leveren voor het clubblad. Vandaar dit pennenspinsel. Ik
ben 1 van de "familie Ping Pong" zoals omschreven op pagina 13 van bovenstaand
clubblad nummer. Jan Douma en ik zijn dacht ik de oudste leden van YOS. Samen
zitten we dacht ik al mooi tegen de 160 jaar aan, wie doet het ons na? Natuurlijk
zullen de echte tafeltennissers wel wat neer zien op de "Ping Pong Familie" maar
wij stellen het erg op prijs dat YOS accon avm ons in de gelegenheid stelt om 1
keer per week op ons niveau te tafeltennissen. Het is een mooie sport en je bent
goed bezig wat goed is voor je lijf en ledematen. Ook stellen we het erg op prijs
dat Wiebe van Tuinen en Anne Dijkstra de moeite nemen om na de 2 uren die ze
al spelen met de 1e groep 55-plussers ook nog eens een uur met ons te spelen.
Dit komt zeer zeker ons spel ten goede.
In het grijze verleden heb ik bij de personeelsvereniging van Lankhorst
Touwfabrieken een tijdlang aan tafeltennis gedaan, maar helaas is dat indertijd ter
ziele gegaan. Ook bij een salesmeeting in Zweden hadden we als ontspanning nu
en dan een tafeltenniswedstrijd. en het lukte mij om daar de 1e prijs in de wacht
te slepen.
Maar eerlijk is eerlijk we hadden soms ook wedstrijd zeilen in Optimisten, dat lag
mij beter en ook hier was de 1e prijs voor ondergetekende. Hieruit blijkt wel dat
onze grote passie varen is en liefst zeilen. Ik zeg wel eens ik vaar al vanaf
embryonaal stadium af. Van mijn 8e tot mijn 16 e jaar heb ik gespaard voor een
eigen bootje en in 1946 kon ik mijn 1e bootje, een Schelde jol kopen. Na de jol
kwam er een Vrijheidslasser de nr. V 123 en een jaar later kochten we de snelle V
125 de Twirke gebouwd door Jachtwerf v/d Meulen toen nog in Joure nu in Sneek.
Met de V 125 werden we N.N.W.B. Kampioen en ons topjaar was uit 27
wedstrijden 22x 1e 3 x 2e 1 x 3e en helaas 1 keer niets. Ik heb altijd gezegd een
schip moet je niet langer dan 5 - 6 jaar hebben maar ons huidige schip hebben we
al 42 jaar, en het is still going strong. In 1965 lieten we de tekening maken door
Dick Koopmans in 1966 maakte Scheepswerf v/d Werf in Lemmer het stalen casco
en in de winter 1966 - 1967 werd door Jachtwerf Damstra en Beima het houtwerk
gedaan. Ook met dit schip voeren we met goed gevolg vele wedstrijden. Maar dat
is nu alweer geruime tijd geleden.
Sinds 1970 is ons vaargebeid Scandinavië, eerst alleen in de vakanties maar na
pensionering in 1990 zeilen we daar ca 4 - 5 maanden van het jaar. Het is een
schitterend vaargebied.
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Uit bovenstaand blijkt wel dat varen onze grote hobby is. Gezien onze leeftijd
hopen we toch zolang mogelijk te kunnen blijven varen. Maar ook winterdag
hopen we nog lang deel te kunnen nemen aan het tafeltennis bij YOS.

Dec

1999
1999

K. Hettinga
J. Niemarkt
S. Jellema

Mei

90%
87%

Dec
Mei

1998
1998

S. Altena
W. Rolsma

96%
100%

Dec
Mei

1997
1997

D. Lemke
M. Spanhaak

100%
100%

Dec
Mei

1996
1996

M. Ubels
M. v/d Goot

100%
100%

Dec
Mei

1995
1995

S. Jellema
S. Jellema

80%
97%

Dec
Mei

1994
1994

N. Dijkstra
S. Livsey
S. Jellema

93%
87%

Dec
Mei
Apr

1993
1993
1993

S. Jellema
S. Altena
S. Jellema
S. Livsey
R. Schotanus

88%
96%
93%

Dec
Apr

1992
1992

97%
93%

Dec
Apr

1991
1991

A. Wind
S. Jellema
J. Niemarkt
U. Boxma
H. Bos

Dec
Apr

1990
1990

P. Zondervan
M. de Haan

95%
100%

Dec
Apr

1989
1989

M. de Haan
H. Bos

100%
73%

Dec
Apr

1988
1988

N. Dijkstra
J. Niemarkt

93%
86%

Eddy Wierstra

Eregalerij percentagebeker
Het leek ons wel eens leuk om om te sommen wie in de rijke geschiedenis van
onze vereniging allemaal de percentagebeker hebben gewonnen.
Mei
Dec
Mei

2008
2007
2007

N. Dijkstra
H. Bos
M. Ubels

95%
85%
96%

Dec
Mei

2006
2006

M. Ubels
M. Ubels

89%
86%

Dec
Mei

2005
2005

D. van Gaalen
M. v/d Goot

93%
93%

Dec
Mei

2004
2004

F.P. Tigchelaar
D. Lemke

100%
90%

Dec
Mei

2003
2003

H, Repko
J.J. Koopmans
H. Repko

100%
83%

Dec
Mei

2002
2002

M. v/d Goot
S. Altena

90%
91%

Dec
Mei

2001
2001

Y.J. v/d Kooy
S. Altena
H. Jepkema
H. Bos

83%
81%

Y.J. v/d Kooy
N. Bensdorp

97%
61%

Dec
Mei

2000
2000

15

16

80%
94%

Dec
Apr

1987
1987

M. de Haan
N. Dijkstra

Eindstanden competitie senioren

92%
93%

1e klasse
Dec
Apr

1986
1986

S. Terpstra
E. Bruinsma

95%
100%

Dec
Apr

1985
1985

H. Zwaagstra
H. v/d Laan

92%
100%

Dec
Apr

1984
1984

M. Zwaagstra
P. Wijnands

83%
90%

Dec

1983

H. de Boer

97%

READY 2
ANJA 1
DOKKUM 1
YOS accon avm 1
BERGUM 2
FTTC 3

2e klasse
10-66
10-62
10-60
10-47
10-44
10-21

3e klasse
DELTA IMPULS 2
READY 4
EFFECT ’78 2
YOS accon avm 5
YOS accon avm 8

17

18

10-82
10-62
10-50
10-46
10-42 (D)
10-18

3e klasse
8-61
8-57
8-37
8-30
8-15 (D)

3e klasse
ANJA 2
YOS accon avm 3
ODI 2
GRIFFIOEN 2
DELTA IMPULS 3
YOS accon avm 7

DELTA IMPULS 1
EFFECT ’78 1
DHWZ/BUITENPOST 3
DRACHTEN 2
YOS accon avm 2
DOKKUM 3

ANJA 3
SCHIERINGEN 1
YOS accon avm 4
YOS accon avm 6
DRACHTEN 3

8-51
8-44
8-41
8-38
8-26

4e klasse
10-77
10-56
10-50
10-49
10-48
10-20 (D)

ANJA 4
BERGUM 3
YOS accon avm 9
DELTA IMPULS 4
EFFECT ’78 3
DOV 2
DRACHTEN 4

9-64
9-52
9-47
9-43
8-39
8-29
8-26

Percentages competitie senioren
YOS accon avm 1
Sjoerd Jellema
Jan Wierda
Pieter Zondervan

Agenda senioren

YOS accon avm 6
30
30
24

20
13
9

60%
43%
38%

Nico Dijkstra (P)
Age v/d Goot
Remco Kluiwstra
Wibo van Klaarbergen

Augustus
21
18
21
12

20
5
4
5

95%
42%
19%
42%

13 | wo
20 | wo
27 | wo

19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur

Vrije training
Vrije training
Start training

September
YOS accon avm 2
Duco Lemke
Joram Nikkels
Marcel Ubels
Michel v/d Goot

YOS accon avm 7
27
21
15
6

14
6
9
3

52%
29%
60%
50%

YOS accon avm 3
Dennis van Gaalen
Yde Jan v/d Kooy
Sandra van Gaalen

24
27
18
15

6
6
3
2

25%
22%
17%
13%

24
24
30

19
14
16

79%
58%
53%

24
24
24

16
11
8

67%
50%
33%

Nico Bensdorp
Ron v Oldenbarneveld
Els Rietdijk
Hans v Oldenbarneveld

24
18
12
12

8
0
2
1

33%
0%
17%
8%

24
24
21
12

15
12
10
6

63%
50%
48%
50%

24
24
24

13
8
2

19.15 uur

ALV (aansluitend vrij spelen)
Start competitie
1e clubavond

Volgt nog
19.15 uur

Open IJlster Kampioenschappen
2e clubavond

12.00 uur
19.15 uur

Snits-Wymbrits toernooi in IJlst
3e clubavond

Oktober

November
8 | za
26 | wo

10 | wo
12 | vr
13 | za
17 | wo

19.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 - 21.30 uur

24 | wo
31 | wo

YOS accon avm 5
Johan Niemarkt
Henk Meijer
Ate Bootsma

19.30 uur

December

YOS accon avm 9
Klaas Groenhof
Sietse Altena
Marcel Vlaandere
Henk Jepkema

3 | wo
8 | ma
24 | wo

11 | za
29 | wo

YOS accon avm 8

YOS accon avm 4
Levy Blauw
Douwe Reitsma
Steve Livsey

Herman Bos
Herman Homan
Jan Kars
Uco Boxma

54%
33%
8%

Laatste training
Dubbelspel toernooi met ODI
Poldertoernooi (datum onder voorbehoud)
Dubbelspel toernooi 55+
Vrije training
Geen training
Geen training

Januari
7 | wo
10 | za
29 | wo
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19.15 uur
09.00 uur
19.15 uur

4e clubavond
Friese kampioenschappen 2009 (Sneek)
5e clubavond

Teamindeling senioren

4e klasse

1e klasse

Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Uco Boxma | 0513-417777

YOS accon avm 7

YOS accon avm 1
Sjoerd Jellema | 575087
Jan Wierda | 423093
Pieter Zondervan | 058-2519538

YOS accon avm 8
3e klasse
Michel v/d Goot | 06-50267377
Duco Lemke | 426561
Joram Nikkels | 439774

Nico Bensdorp | 541005
Johan Lentz | 580015
Els Rietdijk | 0561-611244
Richard Thoen | 785412
(r) Klaas Hettinga | 415812

YOS accon avm 3

YOS accon avm 9

Dennis van Gaalen | 06-14296317
Sandra van Gaalen | 06-12338310
Yde Jan v/d Kooy | 06-30118303

Sietse Altena | 06-13867437
Klaas Groenhof | 06-29176667
Marcel Vlaandere | 573591
(r) Marjolijn de Boer | 06-53615859
(r) Rieuwert Fleer | 06-34751102
(r) Henk Graafsma | 421336
(r) Jelle Jan Koopmans | 417600
(r) Hans van Oldenbarneveld | 06-12333549
(r) Ron van Oldenbarneveld | 0517-850426

YOS accon avm 2

YOS accon avm 4
Levy Blauw | 785170
Bram Bosma | 431445
Steve Livsey | 06-42556833
Fredrik van Overbeek | 532125

YOS accon avm 5
Ate Bootsma | 418224
Henk Meijer | 415380
Johan Niemarkt | 058-2501508

YOS accon avm 6
Nico Dijkstra |421063
Berber Heerschop | 569265
Ralph Kraeger | 460380
Remco Kluiwstra | 425292
(r) Age v/d Goot | 418340
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Clubavonden

Eindstand clubavond

¾ Afwezig
Voor iedereen wordt er rekening gehouden met één beurt aftrek. Voor diegenen
die één keer moeten missen is het dus die keer. Voor de anderen wordt de laagste
score aan het eind afgetrokken.

Stand na 8 ronden

¾ Afmelden
In verband met de indeling van de poules stellen wij het zeer op prijs dat je je
uiterlijk de dinsdag voor de betreffende clubavond afmeldt. Voor half acht.
Het afmelden kan via de e-mail:
of telefonisch:

s_van_gaalen@hotmail.com
06-12338310 (Sandra)
06-30118303 (Yde Jan)

23-apr
Naam

Totaal

Plaats

Totaal

Plaats

Dijkstra, Nico

72

1

65

1

Gaalen, Sandra van

52

2

52

2

Blauw, Levy

52

2

52

2

Altena, Sietse

50

3

50

3

Kooy, Yde Jan v/d

47

4

47

4

Reitsma, Douwe

45

5

45

5

Livsey, Steve

43

6

43

6

Meijer, Bert

41

7

41

7

Bensdorp, Nico

38

8

38

8

Nikkels, Joram

37

9

37

9

Groetjes,
Sandra en Yde Jan

23

Min slechtste ronde

24

Eindstanden competitie jeugd

Eindpercentages jeugd

Noordelijke Jeugd Divisie

YOS accon avm 1

GTTC 3
DTTC ’78 1
ITN Assen 1
Mannak DTK 1
YOS accon avm 1
Tornado ’65 1

Frederik v Overbeek
Bram Bosma
Berber Heerschop
Ralph Kraeger

10-69
10-61
10-60
10-53
10-40
10-17

Job Lanting (P)
Arnan Stavenga
Nino Lentz
Patrick Kuipers

10-67
10-66
10-51
10-45
10-44
10-27

53%
48%
25%
0%

23
25
20
16

21
12
5
2

91%
52%
25%
13%

15
17
20
17

9
9
10
4

60%
53%
50%
21%

18
18
21
3

5
5
0
2

28%
28%
0%
66%

YOS accon avm 3
Dennis van der Laan
Laura Bergsma
Dorus Rempe
Raymond van Kammen

4e klasse
DRACHTEN 1
LEMMER 1
YOS accon avm 3
GRIFFIOEN 1
EFFECT ’78 3
YOS accon avm 4

16
13
6
0

YOS accon avm 2

3e klasse
FTTC 1
TTVA 2
YOS accon avm 2
FLECKE/MEPTA 1
EFFECT ’78 2
DELTA IMPULS 3

30
27
24
6

YOS accon avm 4

10-82
10-77
8-38
6-20
9-20
7-13

Rixt-Marije Heerschop
Benjamin huistra
Rebecca Huistra
Gijs Lanting
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Agenda junioren

Clubkampioenschappen jeugd
Zaterdag 17 mei zijn de clubkampioenschappen tafeltennis voor de jeugd
gehouden van YOS accon avm in IJsbrechtum. Er deden 16 kinderen mee verdeeld
over 3 klassen. In de A-klasse werd Frederik van Overbeek clubkampioen, net als
vorig jaar. In deze klasse werd Bram Bosma tweede en Berber Heerschop derde.
Job Lanting, die 2 klassen lager speelt dan de rest, is laatste geworden met
verdienstelijk spel. Volgend seizoen mag hij in het eerste team meespelen.

Augustus
13 | wo
20 | wo
27 | wo

19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur

Vrije training (gratis)
Vrije training (gratis)
Start training

September
3 | wo
8 | ma
24 | wo

19.30 uur
19.15 uur

ALV (aansluitend vrij spelen)
Start competitie
1e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)

Volgt nog
19.15 uur

Open IJlster Kampioenschappen
2e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)

12.00 uur
19.15 uur

Snits-Wymbrits toernooi in IJlst
3e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)

Oktober
11 | za
29 | wo

November
8 | za
26 | wo

In de B-klasse streden zes kinderen om de titel. Het werd een strijd met mooie
wedstrijden en verrassende uitslagen. Zo behaalde Laura Bergsma de derde
plaats. Met één punt meer werd Patrick Kuipers tweede. Hij verloor alleen van de
latere kampioen Arnan Stavenga en van Nino Lentz. Arnan verloor alleen van
Dennis v/d Laan en behaalde glorieus de titel clubkamptioen B-klasse. Dorus
Rempe werd zesde.
In C-klasse speelden de beginners een heel leuk toernooi. Ilze en Liza Tromp
spelen nog niet zo lang en moesten onderling uitmaken wie vijfde werd. Ilze won
en werd daarmee vijfde. Rebecca Huistra speelde goed en werd vierde terwijl RixtMarije Heerschop een keurige derde plaats verdiende. Raymond van Kammen
speelde goed en verloor alleen van de kampioen. Benjamin Huistra won al zijn
wedstrijden en werd clubkampioen C-klasse.

December
10 | wo
13 | za
17 | wo
24 | wo
31 | wo

09.00 uur
19.30 – 21.30 uur

Laatste training
Poldertoernooi (datum onder voorbehoud)
Vrije training (gratis)
Geen training
Geen training

Januari
7 | wo
10 | za
29 | wo

19.15 uur
09.00 uur
19.15 uur

4e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)
Friese kampioenschappen 2009 (Sneek)
5e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)

www.taxizuidwestfriesland.nl
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Teamindeling junioren

Trainingstijden

Noordelijke Divisie
YOS accon avm 1

Woensdag
14.00 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 21.00 uur
21.00 – 22.30 uur

1e groep 55+
2e groep 55+
vrije training (senioren & junioren)
1e groep senioren o.l.v. Loek Kloosterman
2e groep senioren o.l.v. Henk Meijer

Vrijdag
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur

1e groep junioren o.l.v. Jan Kootstra
2e groep junioren o.l.v. Jan Kootstra

Berber Heerschop | 569265
Bram Bosma | 431445
Frederik van Overbeek | 532125
Job Lanting | 438707
Ralph Kraeger | 460380
e

3 klasse
YOS accon avm 2
Arnan Stavenga | 058-2501042
Nino Lentz | 580015
Patrick Kuipers | 521973

Bij afwezigheid van Henk of andere leden op woensdagavond om half zeven. Kan
men de sleutel voor de vrije training ophalen bij Keimpe Meesters. Zijn adres is:
Kleasterwei 29 in IJsbrechtum (hij woont schuin tegenover de kerk, op de hoek
van de straat).

4e klasse
YOS accon avm 3
Anton Huisman | 422381
Dennis v/d Laan | 423438
Dorus Rempe | 430371
Raymond van Kammen | 058-2675208
(r) Laura Bergsma | 416999

Een balletje slaan
Voor diegene die zo maar een balletje willen slaan met clubgenoten of vrienden
en vriendinnen, dan is daar de mogelijkheid voor.

YOS accon avm 4

Bel dan met Johannes Greidanus (van de dorpswinkel). Zijn telefoonnummer is
0515-412157, is de zaal vrij dan sleutel bij hem ophalen en later weer
terugbrengen en dan gelijk afrekenen! Een verzoek hierbij is dat alles weer netjes
achter gelaten moet worden.

Benjamin Huistra | 411174
Rebecca Huistra | 411174
Rixt-Marije Heerschop | 569265
(r) Gijs Lanting | 438707

Is Johannes niet thuis dan heb je pech. Henk in ieder geval niet bellen, want die
gaat hier niet over!
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Weblinks
Op “de digitale wereld”, ook wel internet genaamd, is van alles te vinden over
tafeltennis. Hieronder een kleine greep uit vindplaatsen hiervoor.
Tafeltennisverenigingen in Friesland:
http://members.lycos.nl/mpolet/index.asp (Bergum)
Groothandels:
http://www.ping-pong.com/ttpioneers.php
Merken van tafeltennis gerelateerde artikelen:
http://www.joola.de/en/home.htm
Winkels voor tafeltennis gerelateerde artikelen:
http://www.tafeltenniswinkel.nl/
Algemene tafeltennissites:
http://www.tafeltennisnieuws.web-log.nl/
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Interview met Frederik van Overbeek
Wat is je leeftijd?
16.
Wat is je geboorteplaats?
Oosthem.
Waar woon je nu?
Ysbrechtum.
Heb je broers of zussen?
Ja, 2 broers en 1 zus. Ik ben de jongste.
Werk je of studeer je?
Ik studeer, 3e klas HAVO.
Hoelang speel je nu bij Y.O.S.?
5 jaar.
Hoe ben je bij Y.O.S. terechtgekomen?
Zomaar.
In welk team speelde je bij de jeugd?
YOS accon avm 1(Noordelijke Divisie), met Bram, Berber en Ralph.
Wat was je doel dit jaar met het team?
Kampioen worden. (Vooraf grote kans)
Wat is je favoriete slag bij het tafeltennis?
Topspin.
Wie zijn je trainingsmaatjes?
Heb ik niet echt, ik speel graag met iedereen.
Welke tafeltenniswedstrijd zal je altijd bij blijven?
De keer dat Ralph en ik .... (oh nee Klaas neemt het interview af dus kan
ik beter niet zeggen)
Heb je ook clubs waar je liever niet tegen speelt?
Mannak DTK.
Wat is je mooiste vakantieland tot nu toe?
Zwitserland.
Wat is je favoriete tv-programma?
Jensen.
Lees je ook boeken?
Nee.
Rook je?
Nee.
Drink je?
Ja.
Wat zoal?
Cola, ranja, bier en mixjes.
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Wat voor eten vind je lekker?
Broodje kaassoufflé.
Wat vind je vies?
Zuurkool met worst.
Als je iets mocht veranderen in Nederland wat zou dat zijn?
Minder strenge politiecontrole.
Waar ben je trots op?
Op me leuke club.
Waar heb je een hekel aan?
Rand en netballetjes.
Stel: je wint een grote geldprijs. Wat doe je daarmee?
Klaas een grote maaltijd geven en de rest op me spaarboekje zetten.
Wie moet er de volgende keer worden geïnterviewd?
Ronald van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh.

Sponsoren
Hoofdsponsor
AcconŶavm (Leeuwarden)

Shirtsponsoren
AcconŶavm (Leeuwarden)
De Friesland Zorgverzekeraar (Leeuwarden)
HB Landmeetkundige Dienstverlening (Joure)
Optascan (Folsgare)
OTS Interstudie (Sneek)
Reclame Belettering Franckena (IJsbrechtum)
Taxicentrale Zuid West Friesland (Sneek)
Veehouder Michiel Bensdorp
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)

Bordsponsoren
AcconŶavm (Leeuwarden)
Autocolor Fryslan (Sneek)
Dorpswinkel Greidanus (IJsbrechtum)
Kerst Koopman (Sneek)
Optascan (Folsgare)
Vakgarage Anne Knol (Scharnegoutum)
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)
Wits Groep (Heerenveen)

Advertenties clubblad
AcconŶavm (Leeuwarden)
Allicht (Sneek)
Boekhandel Van der Meulen (Sneek)
Cees Klus (Sneek)
De Stolp (Sneek)
Machinefabriek Ruiter en Zn. (Sneek)
Slagerij Wijnja (Sneek)
Taxicentrale Zuid West Friesland (Sneek)
Van Giffen en Pieters (Harlingen / Sneek)
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)
Zandstra Sport (Sneek)
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