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Anderhalve week na de Friese Kampioenschappen van 10 januari 2009 kunnen we
concluderen dat het Friese kampioenschap ook nu weer een succesvol toernooi is
geweest.

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

Ik wil dan ook nogmaals alle leden van onze vereniging en van ODI bedanken die
dit toernooi ook dit jaar weer tot een succes hebben gemaakt. Alhoewel er veel
meer documenten, zoals draaiboeken, reeds aanwezig waren naar aanleiding van
vorig jaar, heb ik wel vernomen dat het hier en daar toch nog wel eens even
zweten was. Aan‐ en afmeldingen, toernooireglementen en het regelen van
diverse overige zaken waar je allemaal mee te maken krijgt. Want zoals altijd, hoe
goed de voorbereidingen ook zijn er blijven altijd dingen die je niet onder controle
hebt.
De laatste voorbereidingen op de vrijdagavond, zoals het opzetten van tafels, en
diverse (eigen) sponsoren gaven een mooi gebaar van dat je het samen kunt doen.
Er kwam een groep van ongeveer 30 enthousiaste leden en vrijwilligers om de
Sneker sporthal om te toveren tot een hal waar getafeltennist kon worden.
Net als vorig jaar was ook de pers regelmatig op bezoek. Wat leidde tot
verrassende vragen, die weer veel gelegenheid boden om onze sport te promoten.
Naast het feit dat wij als organisatiecommissie zeer tevreden waren, kwamen ook
van aanwezige deelnemers, finalisten en wethouder veel positieve reacties. Na
twee succesvolle edities van het Fries kampioenschap dragen wij dan ook met
genoegen het stokje over aan andere verenigingen waarbij we ook het draaiboek
zullen overdragen.
Even terug naar voor het Fries kampioenschap. Het najaar 2008 was een goed jaar
voor onze club. Een jaar waarin we naast het verwelkomen van nieuwe,
enthousiaste en betrokken leden ook weer de nodige sportieve prestaties hadden.
Kampioenschappen van jeugd en senioren en vele gezellige tafeltennismiddagen‐
en avonden maakten dit seizoen weer helemaal af.

Marcel Vlaandere
0515‐573591
suzukitandgtparts@planet.nl

Nu we aan de start staan van het voorseizoen 2009 ben ik uiterst trots dat ik kan
mededelen dat de competitie van start zal gaan met 10 teams. Samen met andere
verenigingen zal er ook gekeken worden naar mogelijkheden om te sport weer in
de lift te helpen. Ik kijk er dan ook uit wat dit voorseizoen ons gaat brengen.

Website beheerder
Afke Meijer‐De Vries
info@ttv‐yos.nl

Ik wens hierbij ieder een hele goede en sportieve tweede helft toe.
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Mededelingen

Verslag ALV van 3 september 2008

Start competitie
Let op: de eerste speelweek voor de voorjaarscompetitie is week 6, de week van
2 t/m 6 februari.
5e klasse A(YOS accon avm 9) en 5e klasse B (YOS accon avm 10)
De speelwijze voor deze teams is als volgt. Jullie spelen eerst de poule zoals die op
de website van de nttb noord te vinden is. Deze telt vijf teams, wat 4 wedstrijden
oplevert. Nadat iedereen één keer tegen elkaar in de desbetreffende poule heeft
gespeeld, volgt er een herindeling in deze gehele 5e klasse. De tot dusverre
behaalde resultaten van alle 5e klasse spelers gaan nu uitmaken of een team bij
de sterkere of zwakkere finalepoule terechtkomt. Bij de sterkere
poule/promotiepoule kan één 4e klas plek worden bemachtigd.
Raadpleeg voor meer informatie de site www.nttbnoord.nl.
Invallen in de competitie
Altijd melden bij Henk Meijer. Voor dit voorjaar zullen er namelijk weer een aantal
invalverboden gelden voor het invallen van spelers bij andere teams.
Deadline nieuwe kopij 1 mei
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.

1. Opening
Voorzitter Herman Bos opent de vergadering om 19:45 uur
Aanwezig: Het bestuur en 20 leden
2. Notulen ledenvergadering van 19 september 2007
De notulen worden zonder op‐ of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Mededelingen van het bestuur
We zullen voor de 2e keer de Fries Kampioenschappen organiseren. De
kampioenschappen van 2008 zijn goed bevallen. Eenzelfde aanpak zullen we ook
dit jaar nastreven. Het draaiboek ligt klaar en de voorbereidingen zijn gestart. De
kampioenschappen worden weer gehouden in de Sneker Sporthal. Er zal weer een
beroep gedaan worden op de leden om zich aan te melden als vrijwilliger.
4. Jaarverslag penningmeester
Nico ligt het jaaroverzicht en de begroting toe. Een vraag van de leden over de
kosten van de Rabobank wordt beantwoord.
De begroting wordt goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
De administratie is wederom goedgekeurd. Dit keer door Sietse Altena en Henk
Jepkema. Ate Bootsma neemt plaats in de kascommissie in plaats van de
aftredende Sietse Altena.
6. Verslag sponsorcommissie
De sponsorcommissie is druk met het vinden van sponsors voor de Fries
Kampioenschappen. Er wordt een beroep op de leden gedaan om sponsors te
vinden voor in het boekje. De shirtsponsoring voor de competitieteams is
compleet.
7. Verslag redactie clubblad
Levy, Dennis en Douwe stoppen als redactieleden van het clubblad. Sandra blijft
aan en zal versterking krijgen van Richard, Hanneke en Ron.
Richard kan een nieuwe drukker regelen voor het clubblad. Voordeel ten opzichte
van de huidige drukker is dat deze het goedkoper kan drukken. Er wordt besloten
het clubblad voortaan te laten drukken door Richard.

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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8.1. Verslag jeugd
Het aantal leden is gelijk gebleven: 20 leden. Er spelen op dit moment vier teams
in de competitie. De twee beste teams doen mee aan de regiotraining. Het 1e
team speelt vanaf januari 2008 zowel bij de jeugd als bij de senioren.
De jeugdcommissie organiseert ook toernooien.
Het contact met de jeugdleden is goed, ook persoonlijk.
Er is een samenwerking met Effect aangegaan omdat er competitiespelend
jeugdlid is uitgevallen.
Klaas Groenhof doet de coaching tijdens de competitiewedstrijden.
Ron treedt af als jeugdcommissielid. Er meldt zich niemand aan als opvolger van
Ron.
Frederik van Overbeek is jeugdkampioen geworden.
8.2. Verslag senioren
Henk doet verslag van het afgelopen seizoen. Verdere bijzonderheden staan
vermeld in het clubblad.
9. Bestuursverkiezing
Yde Jan van der Kooij heeft het secretarisschap in de loop van het seizoen
overgenomen van Uco Boxma.
Omdat de termijn van diverse zittende bestuursleden tegelijk af zou lopen zal
binnen het bestuur overlegd worden wie wanneer gaat aftreden.
10. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
11. Organisatie clubavonden
Er zijn geen bijzonderheden Sandra en Yde Jan zullen de organisatie weer op zich
nemen. De opzet en puntentelling zoals deze nu wordt gehanteerd wordt goed
ontvangen.
12. Rondvraag, wat verder ter tafel komt
De douchevloer zou te glad zijn. Dit zal worden besproken met de Doarpsrounte.
De dameskleedkamer staat vaak vol met divers materiaal waardoor omkleden of
douchen niet altijd mogelijk is.

Even voorstellen
Sabine Janssen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sabine Janssen en sinds augustus van dit jaar kom ik regelmatig
(althans dat is de bedoeling) tafeltennissen. De tafeltennissport heeft mij eigenlijk
mijn hele leven al begeleid. Toen ik elf jaar was heeft het virus mij te pakken
gekregen. Ik begon toen als eerste meisje bij T.T.V. Letmathe (Duitsland) te spelen.
Een aantal jaren heb ik toen met veel plezier jeugdcompetitie gespeeld.
Eenmaal in Nederland belandt, ging ik vrij snel op zoek naar een
tafeltennisverenging. Bij de Treffers in Arnhem heb ik een aantal jaren tweede klas
dames gespeeld. In Friesland begon ik bij T.T.V. Utingeradeel te Akkrum waarnaar
ik gewisseld ben naar HBO Sport Leeuwarden. Het tafeltennissen bij HBO Sport
werd opgeheven en met een aantal leden ben ik toen overgestapt naar T.T.V.
Ready van Leeuwarden.
Al met al heel wat jaren competitie gespeeld. I.v.m. werk, – en
gezinsverplichtingen ben ik een aantal jaren gestopt met tafeltennissen maar ik
geniet nu weer volop van deze fantastische sport. Alhoewel ik het altijd met
plezier heb gedaan ben ik voorlopig niet van plan om weer competitie te spelen.
Met man, twee kinderen, een hond en een goudvis woon ik nu al weer 1 jaar in
Sneek.
Voor mijn werk als persoonlijk begeleidster bij de J.P. van den Bent Stichting moet
ik nu nog naar Drachten rijden. Maar vanaf begin volgend jaar werk ik op onze
nieuwe locatie in Sneek.
Dan kan ik lekker op de fiets, (conditie opbouwen…) Nog even ter informatie: De
J.P. van den Bent Stichting begeleid mensen met verstandelijke beperkingen bij
het zelfstandig wonen.
Groetjes Sabine

De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur.
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Joke Hijlkema

JOOCUP 2009

Hallo,

Afgelopen vrijdag 16 januari stond weer de jaarlijkse JOOCUP op het programma.
Normaal gesproken zijn hier altijd 8 teams vertegenwoordigd. Helaas waren er dit
jaar mede door ziekte maar 6 teams op de strijd aan te gaan. Deze 6 teams
werden hier en daar nog aangevuld met spelers van ons en van Effect ’78.
We hebben het over deze 6 teams: Ready, Dokkum, Bergum, Y.O.S. accon avm,
Delta Impuls en ODI.

Mijn naam is Joke Hijlkema‐Smits, en woon met mijn man Cees en onze 2 dochters
van 1 en 2 jaar samen in Witmarsum.
Mijn man werkt als zelfstandige in de bouw, en ik zelf werk bij een
tandartspraktijk in Bolsward als Tandartsassistente. Sinds september ben ik lid van
Y.O.S.
Daarvoor heb ik een aantal verschillende sporten gedaan zoals voetbal, kaatsen,
tennis en kickboxen. Het kickboxen was moeilijk te combineren met onze
kinderen, dus ben ik op zoek gegaan naar een andere sport.
Tafeltennis heb ik vroeger vaak op de camping gedaan, nooit bij een vereniging of
zo. Het spel vind ik super, dus ik ga me volledig storten op tafeltennis. Pas maar op
want ik kom er aan!

Laatstgenoemde volgorde was ook zoals die uiteindelijk laat op de avond tot stand
kwam. Voor ons mooie clubje was het dit jaar een zwaar jaar. Spelers van de
eerste twee teams waren niet aanwezig waardoor andere een paar tafels
opschoven. Levy, Sandra, Joram, Yde Jan en Henk gingen de uitdaging aan op de
eerste 5 tafels, maar ze hadden het daar af en toe wel zwaar te verduren.
Onze tegenstanders hadden ook andere mensen verwacht, wat wel weer wat
verraste blikken opleverde.
Zoals meestal het geval is werd er door ons wel heel sterk gespeeld in de breedte
en vooral op de lagere tafels, waar toch ook veel sterke spelers van andere teams
vertegenwoordigd waren. Dit maakte onze afgang nog enigszins goed. Waar wij
een zwakkere opstelling hadden dan gewend, kwamen anderen met een zeer
sterke opstelling. Uitspraken zoals “se kenne ek direkt de priis wol meinimme.”
zouden dan toch ook bijna overheersen.

Groetjes Joke

Een vierde plekje was dan dit jaar zo gek nog niet.
Al met al was het weer een leuke strijd en was het zoals altijd in het JOO weer een
gezellige avond!
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Dubbeltoernooi 55+

Slotavond / dubbeltoernooi Y.O.S. ‐ ODI

Op woensdagmiddag 17 December ging het dubbeltoernooi 55+ van start. In de
altijd weer gezellige en hechte groep 55‐plussers werden zes koppels gecreëerd.
Van deze zes strijdende koppels, kwamen de volgende uitslagen naar voren:
1e Henk Repko / Wiebe van Tuinen
2e Roelof Gebben / Andries v/d Greft
3e Anne Dijkstra / Freerk Kingma
4e Theo Huisman / Keimpe Meesters
5e Eddy Wiersma / Martien Bos
6e Ate Bootsma / Richard Bodewes

Het najaarsseizoen zit er weer op, voor de ene een kampioenschap en voor de
ander een degradatie en voor weer anderen prolongatie. Maar voor ons allemaal
de slotavond. Waarop zoals gebruikelijk, na de najaarscompetitie, de dubbelstrijd
mede met ODI werd uitgevochten. 40 deelnemers, 20 koppels gingen de strijd met
elkaar aan.
Het strijdveld werd in tweeën gesplitst om zo 2 poules te vormen. Na vele mooie
wedstrijden waren de uitslagen bekend voor de kruisfinales:
Poule A
Joram ‐ Yde Jan
Jan Wierda ‐ Herman H
Jan Willem (ODI) ‐ Douwe
Steve ‐ Michel

Poule B
Joke ‐ Henk
Age ‐ Sabine
Henk.R ‐ Richard
Rinze (ODI) ‐ Anne

Na de kruisfinales en finales werden uiteindelijk Jan Willem en Douwe kampioen
in de A‐poule. In de B‐poule bleken Rinze en Anne de sterksten te zijn.
Plaats 3 in de A‐poule viel ten deel aan Jan Wierda en Herman Homan, nadat zij
Joram Nikkels en Yde Jan v/d Kooij versloegen in de tweede finale.
Age v/d Goot en Sabine Janssen streken plek 3 op in de B poule. Zij versloegen
Henk Jepkema en Joke Hijlkema.
Nadat alle strijd geleverd was, konden we ons opmaken voor de prijsuitreiking
waar natuurlijk een hapje en een drankje niet mochten ontbreken. De prijzen van
dit jaar waren zoals voorgaande jaren de kwalitatieve vleesprijzen die uiteen
liepen van een rollade tot karbonades en niet te vergeten de klassieker:
de Friese droge worst.
Al met al weer een geslaagde avond.
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Snits‐Wymbrits anders dan anders
Zaterdag 8 november was het weer zover, het Snits‐Wymbrits toernooi, wederom
gehouden in IJlst. YOS was met 18 personen vertegenwoordigd op dit toernooi, 15
senioren en 3 junioren. Even na het middaguur barstte het tafeltennisgeweld los
in 3 senioren en 3 junioren klassen.
De organisatie viel volledig in handen van Richard Klein van ODI. Onze eigen Henk
Meijer was verhinderd door omstandigheden.
In de A klasse senioren kwamen Yde Jan van der Kooy en Sandra van Gaalen in
actie. Helaas konden beiden niet imponeren, maar dat is ook geen schande, de
klasse werd dan ook gedomineerd door Marco de Kleine en Anko Baarda van ODI,
beiden uitkomend in de Noordelijke 2de divisie. In de halve finale werden Wilbert
en Justin van Effect ’78 uitgeschakeld en de 2 ODI heren troffen elkaar in de finale,
welke gewonnen werd door Anko met 4‐2.
Dan was er een grote YOS vertegenwoordiging in de B klasse. Bram Bosma en Nico
Dijkstra deden het beiden goed, en werden respectievelijk 1ste en 2de in hun poule.
Steve Livsey deed het iets minder en werd 4de. In de 2de poule was het
superspannend, en moest er naar onderling resultaat worden gekeken om te zien
dat Frederik van Overbeek en Henk Zuidinga nummers 1 en 2 waren. De 3de poule
in de B klasse was bijna in zijn geheel een YOS poule. Nico Bensdorp en Berber
Heerschop werden 1 en 2 in de poule en stootten door naar de kwart finale. Jelle
Jan Koopmans, Els Rietdijk en Sietse Altena moesten helaas het veld ruimen. Niets
getreurd, de bezetting in de volgende ronden zou volledig YOS getint zijn.
Na de kwart en halve finales, waren het uiteindelijk Nico Dijkstra en Bram Bosma
die het zouden gaan bepalen wie de kampioen werd. Nico trok hier aan het
langste eind met 3‐2, in een toch spannende 5 setter.
In de kleine C klasse bij de senioren bleken Richard Thoen en Joke Hijlkema te
sterk voor de rest van de poule. Hanneke Thoen moest hier de volgende ronde
missen. Een herhaling van de poule wedstrijd vond plaats tussen Richard en Joke,
waarbij Richard het besliste in 3‐0.
Bij de jeugd in de A klasse kon slechts Job Lanting een plek in de finale afdwingen
door als 2de te eindigen in zijn poule. Arnan Stavenga had niet zijn dag, en kwam
niet verder. Job kon de finale niet naar zich toetrekken en moest Wolfert
Glimmerveen van Effect ’78 boven zich dulden.
In de B klasse kwam Lars Breeuwsma met zijn 4de plek helaas niet door naar de
finale.
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Na een lange tafeltennis middag werd er een heerlijk en verzorgd chinees buffet
uitgestald in de kantine en menig tafeltennisser deed zich ten goede aan de
Aziatische hap, onder het genot van een drankje. Er werd nog flink nagetafeld,
totdat de bediening liet doorschemeren dat het zo wel mooi geweest was. Al met
al een prima afsluiting van een gezellig middag sport en ontspanning!

YOS 2: Tijd voor revanche
De najaarscompetitie 2008 moest voor ons beginnen in de derde klasse. In de
voorjaarscompetitie waren we op twee punten gedegradeerd uit de tweede
klasse. Het was dus inderdaad tijd voor revanche. De eerste tegenvaller was dat
ons viermans team genivelleerd werd tot een driemans formatie; Marcel had
aangegeven deze helft, door drukke werkzaamheden, niet mee te willen spelen.
We moesten daarom de eerste wedstrijd, uit tegen Ready, gelijk al beroep doen
op een invaller omdat Joram met zijn Ellen nog genoot van een welverdiende
vakantie op een Grieks eiland waarvan we de naam niet zullen noemen omdat het
Kreta was.
We (Michel, Herman en Duco) wonnen uiteindelijk makkelijk met 8‐2. De tweede
wedstrijd kwam Schieringen op bezoek met de altijd lastige opa ten Hoeve (man is
medio zeventig maar zo taai als rubber). Deze wedstrijd werd in de eigen formatie
gespeeld en ook met 8‐2 gewonnen. De derde wedstrijd moest er aangetreden
worden tegen YOS 6. Eigenlijk vinden we dat nooit zo leuk tegen eigen teams te
spelen, maar goed er spelen zoveel teams van YOS in de derde klas dat je er altijd
wel een of meer tegenkomt. Dit werd een dikke 10‐0 overwinning en de stap naar
de kampioenspoule (na zeven wedstrijden werd onze poule verdeeld in een
kampioens‐ en degradatiepoule) was gezet.
De vierde wedstrijd was op ondergetekende zijn verjaardag dus we dachten er een
leuk feestje van te maken. Helaas had Joram een totale offday en verloor alle drie
wedstrijden……….. een magere 6‐4 overwinning was ons deel. De volgende
tegenstanders waren onze gehandicapte vrienden van DOV (door ons altijd “The
Handy Mans”genoemd). Dit werd een zware! We wisten na een achterstand een
5‐5 eruit te slepen, waarbij Duco zijn 100% score verloor tegen Tahir.
ODI 2 was onze volgende tegenstander en hierbij moest Duco verstek laten gaan,
die vond het nodig om een familieweekend te vieren op de Veluwe. Dankzij een
sterke invalbeurt van Sandra van Gaalen werden (om in ODI termen te spreken) ze
aan de zegekar gebonden waarbij de fantastische wedstrijd en winst van Joram
tegen Richard Klein zeker niet onvermeld mag blijven.
De laatste wedstrijd voor de poulefase was tegen YOS 4. Deze jongens speelden
de hele competitie ook al geweldig en stonden slechts 4 punten achter ons. Het
werd een heet avondje waarbij YOS 2 met 9‐1 wist te winnen, maar ondanks de
grote overwinning hebben we nog even lekker gezellig met elkaar nagezeten. De
kampioenspoule was bereikt tezamen met YOS 4, ODI 2 en
DOV 1.
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Om competitievervalsing te voorkomen moesten we gelijk weer aantreden tegen
de mannen van YOS 4. Deze keer werd het 8‐2, Levy wist weer de eer te redden.
De één na laatste wedstrijd was tegen ODI en opnieuw moest Duco tegen ODI
verstek laten gaan, hij was geveld door een zware middenoor ontsteking (hij kon
het er wel om doen ;‐0). Gelukkig werd Sandra bereid gevonden om weer in te
vallen en weer niet zonder succes. In een troosteloze omgeving (de bar en
douches waren gesloten!!) werd een mooie 7‐3 overwinning binnengesleept en
het kampioenschap was binnen.
Trouwens dat was toch een
beetje jammer om op
vreemde bodem de titel
binnen te halen en dan speel
je ook nog niet eens in je
eigen formatie…………..
Michel en Joram hebben thuis
maar even een biertje gedopt
en Duco vierde de titel
(dankzij de medicijnen) met
een colaatje.

De laatste wedstrijd was uit tegen DOV op onze ‘favoriete’ maandagavond. “The
Handy Mans” werden met 8‐2 aan de kant gezet en dat was een mooie afsluiting.
Met 75 punten en goede percentages is een mooie titel binnen gehaald.
De percentagebeker ging helaas net aan ons team voorbij, Dennis van Gaalen had
1% meer dan Duco.
Wat ik absoluut nog wil vermelden en hierbij nog een enorm compliment wil
maken is dat ik (en ik niet alleen) het geweldig vond dat Michel zo goed is
teruggekomen van zijn zware hernia en ook alle 30 wedstrijden heeft gespeeld!!
Niet alleen geweldig voor het team maar zeker ook als persoon.
De titel zal op 14 februari 2009 met zijn allen (Michel, Joram, Duco, Herman,
Loek, Marcel en Benno) gevierd worden met een bezoek aan de World Cup
schaatsen in Heerenveen met aansluitend een etentje en daarna, tja
daarna……………
We moeten alleen de sponsor nog even lief aankijken ;‐)

Herintreders pakken dubbele titels op FK 2009
Zaterdag 10 januari was het zover: de tweede Friese Kampioenschappen in Sneek.
Na een succesvol FK in 2008 hebben YOS accon avm en Odi ook voor 2009 de
handen in elkaar geslagen om het FK te organiseren.
Voor YOS accon avm waren er weer diverse prijzen te verdelen. Zo bleken Sandra
van Gaalen en Sabine Janssen heer (c.q. vrouw) en meester bij de dames D/E/F en
de dames H. Vooral Sabine Janssen gooide hoge ogen door ook de enkel titel in de
heren H in de wacht te slepen. Sabine heeft vroeger op een behoorlijk niveau
getafeltennist en heeft na een aantal jaren van tafeltennisrust het batje vorig jaar
weer opgenomen en met succes dus.
Bij de dames H was er een verdienstelijke tweede plaats weggelegd voor Joke
Hijlkema. Ook voor haar geld dat ze het batje pas dit jaar heeft opgenomen.

Bij de heren G was er een knappe eerste plaats voor Feike Pieter Tigchelaar.
Hij heeft in al zijn enkelpartijen slecht één set weggegeven. Feike Pieter heeft het
afgelopen jaar niet of nauwelijks gespeeld, dus ook voor hem geld dat het een
buitengewoon knappe prestatie is. Ook hij wist overigens twee prijzen te behalen
want ook in de dubbel was hij samen met Jelle Jan Koopmans te sterk voor al hun
concurrenten. Het duo Feike Pieter en Jelle Jan bleek een winnende combinatie te
zijn.
Bij het dubbelspel in de F‐licentie was er een goed resultaat voor het vaste koppel
Duco Lemke/Michel van der Goot. Zij bereikten de finale waarin bleek dat ze
onvoldoende opgewassen waren tegen het koppel Hartkamp/Van der Kooy van
FTTC. In de F‐licentie is het behalen van een tweede plaats een prestatie op zich
vanwege het grote aantal deelnemers in deze lastige klasse.

Duco
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Bij de meisjes was er een overtuigende eerste plaats voor Berber Heerschop.
De laatstejaars junior was in haar poule te sterk voor haar opponenten.
Bij de junioren B/C was Bram Bosma net niet sterk genoeg om de finale tegen
M. Poos van Delta Impuls over de streep te trekken. Een tweede plaats op het FK
was het hoogst haalbare en is natuurlijk ook al een prestatie van formaat.
Bij de junioren D was er een mooie tweede plaats voor Arnan Stavenga. In een
interview met het Sneeker Nieuwsblad liet hij (samen met Gijs Lanting) weten dat
hij al een jaar uitkeek naar het FK. Deze focus was misschien wel cruciaal voor zijn
tweede plaats en voor de eerste plaats die hij samen met Gijs Lanting behaalde in
het dubbelspel.
Voor Job Lanting (ja inderdaad, broer van) viel er een tweede plaats te noteren bij
de kadetten C/D. In de finale moest hij het onderspit delven tegen J. Glimmerveen
van Effect ’78 uit IJlst.
Bij de pupillen was er naast de enkel nog een extra finale voor de meisjes. Door
afmeldingen van één van de drie pupillen was hier direct een finale waarin Rixt
Marije Heerschop niet wist te winnen van L. Dijkhoff van Ready. Na in de poule
ook al van haar verloren te hebben lukte het Rixt Marije ook in de herkansing niet
om van haar te winnen, waarmee haar tweede plaats een feit is.

Mannen, bedankt!
Langs deze weg willen wij, namens de gehele vereniging, de voormalige redactie
bedanken voor hun inzet. Levy, Dennis en Douwe, wij hopen op een waardige
manier in jullie voetsporen te kunnen treden. En misschien kunnen we stiekem
nog af en toe om advies vragen.
Sandra, Hanneke, Ron en Richard.

Door de vele titels en tweede plaatsen van de
diverse YOS accon avm deelnemers bleek, net
als vorig jaar, ook dit jaar YOS accon avm de
beste vereniging van Friesland. Net als in 2008
kan ook na het FK van 2009 teruggekeken
worden op een geslaagd FK! Het FK 2009 was in
één woord:
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Eindstanden competitie senioren
e

1 klasse
Dokkum 1
YOS accon avm 1
Delta Impuls 1
Anja 1
DHWZ/Buitenpost 1
Drachten 1

4 klasse *)
10‐65 (P)
10‐53
10‐52
10‐48
10‐48 (D)
10‐34 (D)

3e klasse
Ready 4
YOS accon avm 3
Dokkum 3
YOS accon avm 5
Effect ’78 2
Anja 4

Percentages competitie senioren

e

Delta Impuls 3
YOS accon avm 9
Dokkum 4
Nordic 1
YOS accon avm 7
Bergum 3
Griffioen 3
Schieringen 2

10‐65 (P)
10‐57
10‐54
10‐49
10‐52
10‐48 (D)
10‐48 (D)
10‐27 (D)

4e klasse
10‐81 (P)
10‐72
10‐42
10‐39
10‐38 (D)
10‐28 (D)

Drachten 3
Ready 6
Delta Impuls 4
FTTC 4
YOS accon avm 8
Effect ’78 3

10‐79 (P)
10‐57
10‐47
10‐46
10‐37 (D)
10‐34 (D)

3e klasse *)
YOS accon avm 2
DOV 1
YOS accon avm 4
ODI 2
Schieringen 1
Griffioen 2
YOS accon avm 6
Ready 5

10‐75 (P)
10‐55
10‐54
10‐50
10‐56
10‐44 (D)
10‐40 (D)
10‐26 (D)

YOS accon avm 1
Sjoerd Jellema
Pieter Zondervan
Jan Wierda

YOS accon avm 6
30
21
24

20
12
12

66%
57%
50%

Berber Heershop
Nico Dijkstra
Remco Kluiwstra
Age v/d Goot
Ralph Kraeger

15
27
24
3
12

10
13
11
1
0

66%
48%
45%
33%
0%

24
30
27

21
25
17

87%
83%
62%

Herman Homan
Rik van der Noord
Uco Boxma
Jan Kars

26
12
23
2

16
4
7
1

61%
33%
30%
55%

27

24

88%

Nico Bensdorp

27

16

59%

30
27

21
17

70%
62%

Els Rietdijk
Richard Thoen
Johan Lentz

30
9
15

15
3
0

50%
33%
0%

27
24
27
3

20
13
9
3

74%
54%
33%
100
%

Klaas Groenhof
Sietse Altena
Marcel Vlaandere
Ron van
Oldenbarneveld

30
30
21
9

20
17
10
3

66%
56%
47%
33%

27
27
24

16
15
3

59%
55%
12%

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

YOS accon avm 7

YOS accon avm 3
Dennis van
Gaalen (p)
Sandra van Gaalen
Yde Jan v/d Kooij

YOS accon avm 8

YOS accon avm 4

*) In deze poules werd een zogenaamde promotie‐ en degradatiegroep
opgemaakt na 7 wedstrijden. In de promotiegroep werd gestreden om de
uiteindelijke promotie. In de degradatiegroep werd gestreden om uiteindelijk niet
te degraderen. Zo kan het dus voorkomen dat de 5de op de ranglijst meer punten
heeft dan nummer 4.
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Levy Blauw
Bram Bosma
Steve Livsey
Frederik van
Overbeek

YOS accon avm 9

YOS accon avm 5
Henk Meijer
Johan Niemarkt
Ate Bootsma
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Agenda senioren

Teamindeling senioren

Januari

1e klasse

23 | vr
28 | wo

19.00 uur

YOS accon avm 1

Open Oudegaaster Kampioenschappen
Geen training

Sjoerd Jellema | 575087
Jan Wierda | 423093
Pieter Zondervan | 058‐2519538

Februari
2 | ma
4 | wo

19.15 uur

Start competitie met tien teams
5e clubavond

2e klasse

YOS accon avm 2
Michel v/d Goot | 06‐50267377
Duco Lemke | 426561
Joram Nikkels | 439774
Marcel Ubels | 420299

Maart
4 | wo

19.15 uur

6e clubavond

19.15 uur
13.30 uur
19.15 uur

7e clubavond
Clubkampioenschappen 55+
8e clubavond

19.00 uur
19.30 ‐ 21.30 uur
19.30 ‐ 21.30 uur
19.30 ‐ 21.30 uur

Laatste training
Clubkampioenschappen / Slotavond
Vrije training*
Vrije training*
Vrije training*

April
1 | wo
29 | wo
29 | wo

3e klasse

YOS accon avm 3
Dennis van Gaalen | 06‐14296317
Sandra van Gaalen | 06‐12338310
Yde Jan v/d Kooy | 06‐30118303

Mei
6 | wo
8 | vr
13 | wo
20 | wo
27 | wo

YOS accon avm 4
Levy Blauw | 785170
Douwe Reitsma | 332468
Bram Bosma | 431445
(r) Fredrik van Overbeek | 532125

Juni
3 | wo
7 | zo

19.30 ‐ 21.30 uur
9.00 uur

Vrije training*
Idefixtoernooi 2009 met deelnemers uit
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

*) Vanaf woensdag 13 mei is er vrije training voor iedereen.
De zomerstop is dan al ingegaan.
Er kan vrij worden getraind op eigen kosten. Ongeveer 2 euro per avond.
Naar aanleiding van het aantal mensen en de animo die er op een gegeven
moment nog voor deze training is wordt er gekeken hoe lang dit door gaat. Zoals u
kunt zien gaan we er vanuit dat er tot aan het Idefixtoernooi nog zal worden
getraind.
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YOS accon avm 5
Ate Bootsma | 418224
Henk Meijer | 415380
Johan Niemarkt | 058‐2501508
4e klasse

YOS accon avm 6
Nico Dijkstra |421063
Remco Kluiwstra | 425292
Steve Livsey | 06‐42556833
(r) Age v/d Goot | 418340
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YOS accon avm 7

Clubavonden

Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Berber Heerschop | 569265
Uco Boxma | 0513‐417777

¾

YOS accon avm 8
Sietse Altena | 06‐13867437
Marcel Vlaandere | 573591
Henk Jepkema | 233269
Rik van der Noord | 420293

Agenda
‐ Woensdag 4 februari

5e clubavond

‐ Woensdag 4 maart

6e clubavond

‐ Woensdag 1 april

7e clubavond

‐ Woensdag 29 april

8e en laatste clubavond

YOS accon avm 9

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.

Nico Bensdorp | 541005
Els Rietdijk | 0561‐611244
Johan Lentz | 580015
Joke Hijlkema | 06‐41308334

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.

YOS accon avm 10

Het afmelden kan via de e‐mail:
of telefonisch:

5e klasse

Klaas Groenhof | 06‐29176667
Richard Thoen | 785412
Ron van Oldenbarneveld | 0517‐850426
Ralph Kraeger | 460380
(r) Klaas Hettinga | 415812
(r) Jelle Jan Koopmans | 417600
(r) Hanneke Thoen | 785412

Groetjes,
Sandra en Yde Jan
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s_van_gaalen@hotmail.com
06‐12338310 (Sandra)
06‐30118303 (Yde Jan)

Tussenstand clubavond

Eindstanden competitie jeugd
Noordelijke Jeugd Divisie

Stand na 4 ronden
7‐januari

Assen 1
DHWZ/Buitenpost 1
DTTC 78 1
Actief (E) 1
DTK 70 1
YOS accon avm 1

Min slechtste ronde

Naam

Totaal

Plaats

Totaal

Plaats

Blauw, Levy

35

2

29

1

Nikkels, Joram

36

1

28

2

v/d Noord, Rik

28

3

25

3

Repko, Henk

25

5

25

3

Hijlkema, Joke

25

5

24

5

Lentz, Johan

24

7

24

5

Bensdorp, Nico

23

10

23

7

van Overbeek, Frederik

28

3

22

8

Homan, Herman

24

7

22

8

Livsey, Steve

24

7

21

10

Dijkstra, Nico

21

13

21

10

8‐69
10‐59
10‐51
10‐38
10‐34
8‐29 (D)

3e klasse
YOS accon avm 2
EFFECT '78 2
DRACHTEN 1
FLECKE/MEPTA 1
LEMMER 1

8‐43 (P)
8‐40
8‐40
8‐39
8‐38

4e klasse
TTVA 3
YOS accon avm 3
READY 1
EFFECT '78 3
YOS accon avm 4
DELTA IMPULS 2
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28

10‐79
10‐69
10‐62
9‐40
9‐32
10‐ 3

YOS accon avm 2 kampioen 3e klasse

Eindpercentages jeugd
e

Bij de jeugd is afgelopen seizoen het tweede kampioen geworden in de 3 klasse.
Het team bestaat uit Arnan Stavenga, Nino Lentz en Gijs Lanting. Het team begon
met veel problemen aan het seizoen. Patrick Kuipers die anders een vaste speler is
kreeg op school een zware blessure en kan daardoor voor lange tijd niet sporten.
Daardoor heeft hij helaas nu ook met tafeltennis moeten stoppen (Patrick bedankt
voor de leuke tijd). Met twee personen kun je geen competitie spelen. Gijs Lanting
is daarop gevraagd bij dit team te gaan voor tenminste dit seizoen. Vanwege
hockey heeft hij niet altijd de tijd om te spelen, maar gelukkig wel de motivatie.
De vijf teams in de poule zijn op 5 punten van elkaar geëindigd. In de eerste helft
van het seizoen werd twee keer verloren, een keer gelijk en een keer gewonnen.
Het team stond nog niet zo hoog op de ladder, maar in de tweede helft van het
seizoen begonnen de overwinningen te komen. 7‐3, 6‐4 en een 5‐5 zorgden ervoor
dat bij de laatste wedstrijd iedereen nog kampioen kon worden. Het tweede team
moest thuis tegen Flecke/Mepta uit Joure spelen, waar ze uit nog 6‐4 van verloren
hadden. Ze behaalden met 8‐2 een klinkende overwinning. Nu hing het
kampioenschap af van de uitslag tussen Drachten 1 en Lemmer 1. Na een paar
dagen werd de uitslag bekend… het was 5‐5 geworden en YOS accon avm 2 was
kampioen!
In deze competitie heeft dit team ook de nodige invallers nodig gehad. Die hebben
het goed gedaan en meegeholpen aan het kampioenschap van YOS accon avm 2.

YOS accon avm 1
Bram Bosma
Berber Heerschop
Frederik van Overbeek
Job Lanting
Ralph Kraeger

10
7
4
5
0

66%
58%
33%
23%
0%

24
24
15

23
9
5

95%
37%
33%

27
27
24
9
3

21
20
17
3
0

77%
74%
70%
33%
0%

26
23
15

18
4
0

69%
17%
0%

YOS accon avm 2
Arnan Stavenga (P)
Nino Lentz
Gijs Lanting

YOS accon avm 3
Dennis v/d Laan
Anton Huisman
Dorus Rempe
Raymond van Kammen
Laura Bergsma

YOS accon avm 4
Benjamin Huistra
Rixt‐Marije Heerschop
Rebecca Huistra

De internetwinkel gespecialiseerd in exclusieve wijnen
Ruime keuze, eerlijke prijzen

30% van het assortiment is biologisch, dus …

Puur, op uw gezondheid!
info@dewijnproever.nl
06-11366355
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15
12
12
21
12
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Jeugdspelers op TOP 12 toernooi

Agenda junioren

Met mij ging het wel goed op de eerste wedstrijd na dan... Ik werd 3e
Dennis is samen met nog 2 uit zijn poule 3e geworden (en ook 4e en 5e)
En Anton was helaas ook derde geworden waardoor hij niet naar de volgende
ronde ging.

Januari

Mijn eerste wedstrijd verloor ik nipt met 3‐2, ik had nog wel 2 matchpoints maar
die gingen nogal mis.
Mijn tweede wedstrijd won ik met 3‐2
Mijn derde wedstrijd won ik ook met 3‐2
Mijn vierde wedstrijd won ik met 3‐1
En mijn laatste won ik met 3‐2, die was wel knap want ik stond 0‐2 achter.
In de kruisfinales moest ik tegen de latere nummer 1 en verloor ik met 3‐1
In de strijd om de 3/4 plaats moest ik tegen iemand met nopppen en hij spoorde
niet helemaal.
Toch heb ik gewonnen en heb ik nu een beker met de 3e plaats.
De omstandigheden waren niet echt goed. De zaal was van zichzelf erg warm. En
er was geen raampje. Hierdoor, omdat iedereen het warm had ging het spel erg
traag. Dus hopelijk is de volgende top12 in een andere zaal.
Top 12 verslaggever
Arnan Stavenga

31

17 | za
30 | vr

9.00 uur

Open Oudegaaster Kampioenschappen
Geen training

Februari
7 | za
20 | wo

Start competitie met vier teams
Geen training

Mei
8 | vr
9 | za

9.30 – 13.00 uur

13 | wo
20 | wo
27 | wo

19.30 ‐ 21.30 uur
19.30 ‐ 21.30 uur
19.30 ‐ 21.30 uur

Laatste training
(datum onder voorbehoud)
Clubkampioenschappen
(datum onder voorbehoud)
Vrije training (gratis)
Vrije training (gratis)
Vrije training (gratis)

Juni
3 | wo
7 | zo
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19.30 ‐ 21.30 uur
9.00 uur

Vrije training (gratis)
Idefixtoernooi 2009 met deelnemers uit
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

Gecombineerde jeugdteams
Y.O.S. accon avm / Effect ’78 / Ready

Teamindeling junioren
1e klasse

Verschillende verenigingen in Friesland zitten met jeugdleden die niet goed in te
passen zijn in hun teams. Het betreft meestal jeugd die een vrij hoog spelniveau
hebben bereikt.
Omdat YOS 1 in zijn geheel is overgegaan naar de senioren bleef alleen Job Lanting
over. Wegens omstandigheden (ziekte en opzeggingen) viel YOS 2 uit elkaar en
zou alleen Arnan Stavenga overblijven. Bij andere verenigen deden zich
soortgelijke gevallen voor. Om deze jeugdleden toch op hun niveau te laten spelen
is samenwerking gezocht en gevonden met Ready en Effect ´78. Daaruit zijn
combinatieteams gevormd: YOS – Effect ´78 1 en 2.
In team 1 speelt Job Lanting mee. Dit team speelt haar thuiswedstrijden bij ons in
Ysbrechtum en speelt in de 1e klasse. Team 2 speelt de thuiswedstrijden in IJlst en
hierin heeft Arnan Stavenga een plek gekregen. Zij spelen 2e klasse. Beide teams
bestaan uit vier spelers en spelen in het clubtenue van YOS (sponsor: biologisch
heel logisch)

YOS accon avm / Effect ’78 1
Job Lanting | 438707
Jornert Glimmerveen
Wolvert Glimmerveen
Edward van Scheltinga
2e klasse

Effect ’78 / YOS accon avm 2
Arnan Stavenga | 058‐2501042
Gijs Lanting | 438707
Marius van Scheltinga
David
Chris
3e klasse

YOS accon avm 1

Dit alles is in overleg gegaan met de betreffende jeugdspelers en hun ouders. De
organisatie (vervoer e.d.) van team 1 wordt verzorgt door Levy Blauw en voor
team 2 wordt het geregeld door IJlst.
Het bestuur en jeugdbestuur zijn erg blij met deze oplossing. Op deze manier is
voorkomen dat sommige jeugdleden noodgedwongen voor een andere sport
kiezen.

Lars Breeuwsma
Dennis v/d Laan | 423438
Dorus Rempe | 430371
Anton Huisman | 422381
Laura Bergsma | 416999

Het jeugdbestuur.

4e klasse

YOS accon avm 2
Rixt‐Marije Heerschop | 569265
Benjamin Huistra | 411174
Rebecca Huistra | 411174
Raymond van Kammen | 058‐2675208
Matthijs Kessel

www.taxizuidwestfriesland.nl
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Trainingstijden
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

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).

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

Interview met Ronald van Oldenbarneveld

Op “de digitale wereld”, ook wel internet genaamd, is van alles te vinden over
tafeltennis. Hieronder een kleine greep uit vindplaatsen hiervoor.

Wat is je leeftijd?
25.
Wat is je geboorteplaats?
Sneek.
Waar woon je nu?
Harlingen.
Heb je broers of zussen?
Ja, 2 broers.
Werk je of studeer je?
Werk, Defensie Koninklijke marine, afdeling Transport en Logistiek.
Hoelang speel je nu bij Y.O.S.?
Ik speel nu 2 jaar bij onze club.
Hoe ben je bij Y.O.S. terechtgekomen?
Via Hans.
In welk team speel je?
Afgelopen seizoen niet competitie gespeeld. Ik begin dit seizoen met
Klaas, Richard en Ralph in de 5e /6e klasse.
Wat was je doel dit seizoen?
Beter worden in mijn spel en volgend seizoen kampioen zien te worden.
Wat is je favoriete tafeltennisslag?
Backhand topspin.
Wie zijn je trainingsmaatjes?
Klaas, misschien kan hij nog wat van mij leren. Verder iedereen.
Welke tafeltenniswedstrijd zal je altijd bij blijven?
Die wedstrijd met de clubkampioenschappen toen Klaas met veel geluk
van mij won.
Heb je ook clubs waar je liever niet tegen speelt?
Dokkum.
Wat is je mooiste vakantieland tot nu toe?
Curaçao.
Wat is je favoriete tv‐programma?
Fifth gear, MythBusters, Sesamstraat.
Lees je ook boeken?
Ja, boeken van John Grissim en David Baldudge.
Rook je?
Ja.
Drink je?
Ja.

Uitslagen en foto`s FK 2009
http://www.frieskampioenschaptafeltennis.nl
Indrukwekkende tafeltennis filmpjes
http://nl.youtube.com/watch?v=x9xFqb4ifOA
http://www.kewego.nl/video/iLyROoaftIF2.html
E‐learning in Tafeltennis
http://nttb.spinfactory.info/
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Wat zoal?
Hertog Jan.
Wat voor eten vind je lekker?
Rode bietjes met spek.
Wat vind je vies?
Zuurkool, patat shoarma.
Als je iets mocht veranderen in Nederland wat zou dat zijn?
Meer geld voor defensie, want wij verdienen beter.
Waar ben je trots op?
Op me gezinnetje.
Waar heb je een hekel aan?
Mensen die zeuren.
Stel: je wint een grote geldprijs. Wat doe je daarmee?
Mijn baan opzeggen en gelijk vertrekken naar Curaçao en alleen in de
zomermaanden terugkomen.
Wie moet er de volgende keer worden geïnterviewd?
Dennis van Gaalen.

Sponsoren
Hoofdsponsor
Accon■avm (Leeuwarden)

Shirtsponsoren
Accon■avm (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
Accon■avm (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
Accon■avm (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)
www.dewijnproever.nl (Jutrijp)
Zandstra Sport (Sneek)

39

40

