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Organisatie YOS accon■avm

Voorwoord

Bestuur

Beste tafeltennisliefhebbers,

Sponsorcommissie
Duco Lemke
Anna Paulownastraat 27
8606 XN Sneek | 0515-426561
d.lemke@home.nl
Herman Bos

Voorzitter
Herman Bos
Burmaniastrjitte 20
8633 KP Ysbrechtum | 0515-423383
hpmbos@hetnet.nl

Trainers Senioren
Loek Kloosterman
Ekers Ein 18
8773 KX Folsgare | 0515-569249
loekkloosterman@wanadoo.nl
Henk Meijer

Secretaris
Uco Boxma
Dukdalf 42
8502 CA Joure | 0513-417777
uboxma@home.nl
Penningmeester
Nico Dijkstra
Scherwolderhemstraat 82
8608 CH Sneek | 0515-421063
n.a.dijkstra@hetnet.nl

Trainer Jeugd
Jan Kootstra
Martenastate 2
8926 NH Leeuwarden | 058-2675208
j.kootstra@wolmail.nl

Wedstrijdsecretaris Senioren
Henk Meijer
Duizendblad 134
8607 EX Sneek | 0515-415380
henkmeyer@home.nl

Ledenadministratie
Sietske Graafsma
Burmaniastrjitte 22
8633 KP Ysbrechtum | 0515-421336
sietske.graafsma@planet.nl

Jeugdcommissie
Nico Bensdorp
Ursuladijk 20
8724 HR It Heidenskip | 0515-541005
Klaas Groenhof/Levy Blauw

Clubblad redactie
Sandra van Gaalen
Suffridusstraat 9
8602 VJ Sneek | 0515-414954
s_van_gaalen@hotmail.com
Dennis van Gaalen/Douwe Reitsma/
Levy Blauw

Commissies
Wedstrijdsecretaris Junioren
Levy Blauw
Schoolstraat 28
8603 XL Sneek | 0515-785170
levyblauw.yos@tiscali.nl

Website beheerder
Afke Meijer-De Vries
info@ttv-yos.nl
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Voor u ligt alweer het 30e clubblad voor het najaarsseizoen 2007.
2007 is een jaar waarin voor YOS het Friese Kampioenschap van 12 januari 2008
in Sneek centraal staat. De club heeft in overleg toegestemd om de organisatie
van dit grote toernooi, samen met buurtverenigingen Effect ’78 (IJlst) en ODI
(Oudega), op zich te nemen. Van bestuursleden heb ik al veel positieve berichten
en ideeën opgevangen. De voorbereidingen zijn dan ook al in volle gang. Het
bestuur rekent ook op u!
Er zijn veel vrijwilligers nodig. Vooral op de dag zelf zou het mooi zijn dat iedereen
een steentje bijdraagt. Meer over dit mooie toernooi op de ledenvergadering.
Het Friese Kampioenschap lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al zover.
Zo is het afgelopen seizoen ook alweer aan ons voorbij gevlogen. Een seizoen
waarin YOS weer sterk vertegenwoordigd was in de competitie, maar bovenal een
seizoen waarin het 1e team ervoor heeft gezorgd dat ze weer in de 1e klasse
kunnen uitkomen.
We kunnen terugkijken op een seizoen waarin de club actief is geweest. Zo is het
aardig om te kunnen melden dat YOS voor volgend seizoen een nieuwe
hoofdsponsor heeft gecontracteerd, namelijk accon■avm. Vanaf nu zal onze
vereniging dan ook ttv YOS accon■avm heten.
Daarnaast krijgt de jeugd ook een nieuwe sponsor (veehouder Michiel Bensdorp)
en wordt er geprobeerd om dit boekje te vullen met minimaal 15 sponsoren.
Ik wens iedereen een plezierig, succesvol maar bovenal sportief jaar toe!
Herman Bos
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Mededelingen

Agenda ALV

Deadline nieuwe kopij 16 december

Aan: senioren en jeugdleden en ouders / verzorgers van jeugdleden.

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.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van tafeltennisvereniging
YOS accon■avm op:

Woensdag 19 september 2007 om 19.30 uur
in het dorpshuis te Ysbrechtum

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 het forum
op onze website.

www.ttv-yos.nl

Foto’s voor de website
Als u leuke foto’s heeft voor onze website dan kunt u ze naar Andres mailen op
sneekcity@gmail.com.

Agenda
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Opening
Notulen jaarvergadering van 21 september 2006
Mededelingen van het bestuur
• Friese Kampioenschappen
• Coördinatie grote clubactie
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
• Aftredend: Marcel Vlaandere
Verslag sponsorcommissie
• Aftredend: Duco Lemke
Verslag redactie
Verslag senioren
Bestuursverkiezing
• Aftredend: Herman Bos - herkiesbaar
• Aftredend: Uco Boxma - herkiesbaar voor 1 jaar
Ingekomen stukken
Organisatie clubavonden
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag

Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld!
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Competitie-uitslagen senioren

Heel YOS 2 in één poule

2e klasse
YOS 1 (kampioen)

1e (10-70)

YOS 6

3e (10-57)

Sjoerd Jellema
Pieter Zondervan
Jan Wierda
Rutger de Vries

24 23 96%
18 14 78%
30 21 70%
18 4 22%

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

24 18 75%
21 11 52%
27 14 52%
15 7 47%

Op vrijdag 11 mei werd traditiegetrouw het tafeltennisjaar afgesloten met de
clubkampioenschappen. Uiteindelijk waren de clubkampioenschappen met 33
deelnemers zo goed als volledig bezet. Er werd ook dit jaar gestreden om drie
titels. Zowel in de A-, de B- als de C-klasse en was het dit jaar weer een boeiende
strijd.

YOS 2

3e (10-56)

YOS 7 (degradatie) 6e (10-23)

Marcel Ubels (P)
Michel v/d Goot
Duco Lemke

27 26 96%
30 15 50%
24 11 46%

Henk Jepkema
Klaas Groenhof
Sietse Altena
Marcel Vlaandere

3e klasse
YOS 3

3e (10-56)

YOS 8 (degradatie) 6e (10-18)

Dennis van Gaalen
Feike P. Tigchelaar
Yde Jan v/d Kooy
Sandra van Gaalen

21
21
24
24

YOS 4

5e (10-45)

Henk Meijer
Johan Niemarkt
Ate Bootsma
Herman Homan

30 16 53%
24 10 42%
27 8 30%
9 3 33%

16
11
12
11

Nico Bensdorp
Els Rietdijk
Hans v Oldenbarneveld
Klaas Hettinga

76%
52%
50%
46%

YOS 5

4e (10-47)

Levy Blauw
Douwe Reitsma
Steve Livsey

30 17 57%
30 14 43%
30 14 43%

21
27
24
12

24
23
23
14

4e klasse
YOS 9 (teruggetrokken)
Jan Kars
Herman Bos
Uco Boxma
Joke Nauta
Henk Graafsma
Jelle Jan Koopmans

9 43%
7 26%
2
8%
1
8%

5 21%
4 17%
1
4%
3 21%

In de A-klasse waren 10 spelers verdeeld over twee poules. De loting voor de
indeling van de poules resulteerde in het feit dat alle spelers van YOS 2 bij elkaar
in één poule kwamen. Er waren een aantal verrassende uitslagen, zo wisten de
regerend clubkampioen Wander Rolsma en ook de dit seizoen zeer sterk
spelende kopman van YOS 2 Marcel Ubels, niet door te dringen tot de halve
finales. De twee halve finales gingen tussen de teamgenoten Sjoerd Jellema en
Jan Wierda en tussen Pieter Zondervan en Loek Kloosterman. In deze finales
moesten Sjoerd en Pieter het onderspit delven en dus mochten zij strijden om de
derde plaats. Deze strijd werd succesvol afgesloten door Pieter, waarmee hij de
derde prijs verdiende. De titelstrijd om de eerste plaats ging tussen Loek en zijn
oom Jan. De oomzegger trok in drie sets aan het langste eind en hiermee mag
Loek Kloosterman zich dit jaar clubkampioen noemen van onze mooie vereniging.
In de B-klasse was er een volledige bezetting, twee poules van 6 spelers die
allemaal erg aan elkaar gewaagd waren. In de eerste halve finale speelden Levy
Blauw en Nico Dijkstra tegen elkaar en kwam Levy als winnaar uit de strijd. De
tweede halve finale was ook een strijd tussen twee heren die elkaar goed kennen,
namelijk Johan Niemarkt en Henk Meijer. Waarbij Johan de beste bleek.
Vervolgens mochten Nico en Henk spelen om de derde prijs, waar Nico zijn
tweede finale verloor en Henk dus derde werd in de B-klasse.
De finale ging tussen Johan Niemarkt en de verrassend onbevangen spelende
Levy. Het werd een spannende strijd waarbij Levy Blauw verrassend als kampioen
uit de bus kwam en dus clubkampioen werd.
De C-klasse bestond uit twee poules, één van vijf en één van zes spelers. In deze
klasse was er ook een nieuwkomer die meedeed, namelijk Ron van
Oldenbarneveld (zie de rubriek even voorstellen). Hij wist echter niet door te
dringen tot de halve finales. Omdat de clubkampioenschappen deze jaargang erg
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sterk bezet waren, dienden uitgesproken B-klasse spelers zoals Herman Homan,
Herman Bos en Jan Kars genoegen te nemen met een plekje in de C-klasse. Dit
waren overigens wel drie van de vier halve finalisten in deze klasse, samen met
Marcel Vlaandere. De onderlinge confrontatie tussen de beide Hermannen
leverde Bos als winnaar op, waar in de andere halve finale Jan van Marcel wist te
winnen.
De strijd om de derde plaats ging dus tussen Herman H. en een onder de douche
weggeplukte Marcel, die in de veronderstelling was dat hij klaar was. Dit weerhield
Marcel er echter niet van om in drie sets van Herman H. te winnen en dus de
derde plaats in de wacht te slepen.
De finale ging tussen Herman B. en Jan, twee heren die elkaar en elkaars
spelletje door en door kennen. Het werd dan ook een spannende 5-setter, waarbij
Jan Kars uiteindelijk won en zich dus een jaar lang clubkampioen mag noemen.
Naast al het sportieve geweld zijn de clubkampioenschappen ook een afsluiting
van het seizoen. Na twaalven staat alles in het teken van de gezelligheid die onze
vereniging zo kenmerkt. Mede dankzij barmensen die niet te beroerd waren om
wat extra uurtjes te maken was het erg gezellig en gingen pas rond half drie de
laatste lichten uit. Al met al was er wederom sprake van zeer geslaagde
clubkampioenschappen.

Clubavond
De clubavonden waren dit seizoen iets anders opgezet, met als grootste verschil
dat elk gewonnen punt telt. Vandaar dat er spelers zijn die in acht avonden meer
dan 1200 punten wisten te halen. Hieronder is de top 10 na alle acht de
clubavonden te zien.
Naam
Jelle Jan
Michel
Nico D.
Yde Jan
Sietse
Duco
Levy
Sandra
Douwe
Henk M.

Totaal
1314
1298
1226
1219
1210
1197
1197
1194
1191
1185

Plaats
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10

Clubkampioenschappen 55+
Op woensdagmiddag 25 april zijn de clubkampioenschappen voor de
55-plussers uitgevochten. De top 3 bestond uit:
1e Roelof Gebben;
2e Theo Wahle;
3e Anne Dijkstra.
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Idéfix toernooi 2007
Zaterdag 2 Juni was het weer zover!! Het Idéfix toernooi in Groningen. Met onze
10 deelnemers van YOS verzamelden we 7.15 uur in de ochtend bij Levy.
Toen het eindelijk begonnen was, ging het direct goed met de enkelpartijen van
Bram en mij. We wonnen allebei. Bram en ik kwamen elkaar direct daarna in de
kwart finale al tegen. Bram won. Bram won daarna de halve finale én de finale en
ging er met de 1e prijs vandoor. Met Job Lanting ging het minder goed. Hij
verloor al zijn partijen. Voor hem geen prijs bij de enkel. Kon Bram zijn tweede
prijs halen bij de dubbel?
In de tussentijd liepen we naar de andere zaal waar de senioren bezig waren. Zij
presteerden ook heel goed op enkelen na.
Toen eindelijk de dubbel begon ging het direct goed en we wonnen met 3-0. De
andere tegenstanders in de poule kwamen niet opdagen dus waren we direct
door. In de halve finale hadden we een beetje tegenstand maar we wonnen toch
met 3-1. In de finale ging het er anders aan toe en verloren we met 2-3 van 2
sterke tegenstanders uit Emmeloord. Voor Bram en mij de 2e prijs dus.
Bij de seniorendubbel ging het ook heel goed. Levy Blauw en Els Rietdijk gingen
er met de 1e prijs vandoor. De anderen weet ik niet precies meer. Maar de taart
die Levy en Els gewonnen hadden gaven ze aan Job Lanting. Toen de laatste
partij afgelopen was reserveerden we vast een tafel in het pannenkoekenschip.
We hebben erg lekker gegeten en een ontzettend leuke dag gehad.

Open Oudegaaster
kampioenschappen
In januari zijn de Open Oudegaaster kampioenschappen gehouden waarbij YOS
zowel bij de senioren als de junioren vertegenwoordigd werd. In de A-klasse van
de jeugd domineerden Frederik van Overbeek en Bram Bosma van YOS. Zij
plaatsten zich dan ook voor de finale die na een leuke partij door Bram werd
gewonnen. In finale van de B-klasse speelde Job Lanting van YOS een puike
wedstrijd en won met 3-0.
Bij de senioren speelde Levy Blauw de finale van de C-klasse tegen Marten
Walinga van ODI. Marten bleek net even beter te zijn waardoor Levy het zilver
won.

Idéfix reporter
Frederik van Overbeek
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Joo cup

Agenda senioren

Dit toernooi wordt in januari georganiseerd door ODI en hierin spelen
verenigingen met 12 spelers tegen elkaar. YOS heeft de cup al verscheidene
malen gewonnen in de rijke historie van de Joo cup, maar deze avond was het
Delta Impuls die wist te imponeren. Nog nooit deed het Friese Haagje het zo
goed, maar nu werden ze kampioen door in de finale van Bergum te winnen. YOS
streed om het brons met Dokkum en verloor met 7-5 en werd hierdoor vierde. Het
team van Ready werd vijfde en de gelegenheidscombinatie DSV/Effect ’78 zesde.
ODI werd helaas zevende.

Oefenwedstrijden
Vrijdag 14 september vanaf 20:00 uur zullen er onderlinge oefenwedstrijden
gespeeld worden. De indeling voor deze oefenwedstrijden is als volgt:
YOS accon■avm 1 – YOS accon■avm 2

Augustus
15 | wo
22 | wo
29 | wo

19.30 – 21.30 uur
19.30 – 21.30 uur

Vrije training
Vrije training
Start training

September
14 | vr
19 | wo
21 | vr
24 | ma
26 | wo

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.15 uur

Onderlinge oefenwedstrijden
ALV (aansluitend vrij spelen)
Rots der Vriendschap bij ODI (op uitnodiging)
Start competitie
1e clubavond

14.00 – 17.00 uur
Volgt nog
19.15 uur

Geen tafeltennis 55+-groep i.v.m.
basisschoolkampioenschappen
Tafeltennis 55+-groep
Kenneth Smit Open IJlster kampioenschappen
2e clubavond

Hele dag
14.00 – 17.00 uur
12.30 uur
19.15 uur

Geen tafeltennis
Tafeltennis 55+-groep
Snits-Wymbrits toernooi in IJlst
3e clubavond

09.00 uur

Poldertoernooi Emmeloord
Laatste training
Dubbelspel toernooi met ODI
Dubbelspel toernooi 55+-groep
Vrije training
Geen training

Oktober
3 | wo
4 | do
20 | za
24 | wo

YOS accon■avm 3 – YOS accon■avm 4

November
YOS accon■avm 5 – YOS accon■avm 6
YOS accon■avm 7 – YOS accon■avm 8

7 | wo
8 | do
10 | za
28 | wo

YOS accon■avm 9 – YOS accon■avm 10 (wordt nog samengesteld)

December
8 | za
12 | wo
14 | vr
19 | wo
26 | wo
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19.00 uur
13.30 uur
18.30 – 22.30 uur
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Teamindeling senioren

Januari
2 | wo
12 | za
30 | wo

19.15 uur
09.00 uur
19.15 uur

e

4 clubavond
Friese kampioenschappen in Sneek
5e clubavond

Op een vrijdag in oktober/november zal een uitwisseling met Brecht-akkoord
plaatsvinden.

1e klasse
YOS accon■avm 1

YOS accon■avm 6

Jan Wierda | 423093
Pieter Zondervan | 058-2519538
Sjoerd Jellema | 575087
Rutger de Vries (r)| 425250

Age v/d Goot | 418340
Nico Dijkstra |421063
Remco Kluiwstra | 425292
Wibo van Klaarbergen |
058-2152838

2e klasse
YOS accon■avm 2

4e klasse
YOS accon■avm 7

Duco Lemke | 426561
Marcel Ubels | 420299
Michel v/d Goot | 06-50267377

Henk Jepkema | 233269
Klaas Groenhof | 06-10814455
Marcel Vlaandere | 573591
Sietse Altena | 06-51044465

3e klasse
YOS accon■avm 3

YOS accon■avm 8
Els Rietdijk | 0561-611244
Hans van Oldenbarneveld |
06-12333549
Klaas Hettinga | 415812
Nico Bensdorp | 541005
Ron van Oldenbarneveld |
0517-850426

Dennis van Gaalen | 414954
Feike Pieter Tigchelaar | 420136
Sandra van Gaalen | 414954
Yde Jan v/d Kooy | 415126

YOS accon■avm 4
Ate Bootsma | 418224
Henk Meijer | 415380
Johan Niemarkt | 058-2501508

YOS accon■avm 9
Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Uco Boxma | 0513-417777
Henk Graafsma (r) | 421336
Jelle Jan Koopmans (r) | 417600

YOS accon■avm 5
Douwe Reitsma | 332468
Levy Blauw | 785170
Steve Livsey | 06-42556833

15

16

Trainingstijden

Competitie-uitslagen junioren

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 klasse (Drenthe)
YOS 1

2e (10-63)

Bram Bosma (P)
Frederik van Overbeek
Ralph Kraeger
Berber Heerschop

24
24
27
15

Vrijdag
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur

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

e

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

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 (een tafeltennisvereniging die geen
competitie speelt):
http://www.ttvdehoarne.nl/index.htm
Groothandels:
http://www.vrocosport.nl/
Merken van tafeltennis gerelateerde artikelen:
http://www.butterflyonline.com/

21
17
11
8

88%
71%
41%
53%

4e klasse
YOS 2

5e (8-12)

Job Lanting
Dorus Rempe
Jörn Lammertsma
Dennis v/d Laan

8
8
8
8

6
3
1
0

75%
38%
13%
0%

Starters klasse
YOS 3

6e (9-21)

Rémon Rameau
Ewout Bergsma
Jeffrey Bruggenkamp
Raymond van Kammen

6
10
8
10

5
5
3
2

83%
50%
38%
20%

YOS 4

3e (10-26)

Laura Bergsma
Patrick Kuipers
Nino Lentz
Rixt Marije Heerschop
Theun Nijholt

8
8
8
6
8

6
5
5
2
2

75%
63%
63%
33%
25%

Algemene tafeltennissites (leuke tafeltennisvideo’s):
http://www.tabletennisvideos.com/
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Percentagebeker Jeugd

Clubkampioenschappen jeugd

Het eerste jeugdteam van YOS speelde in de 1e klasse afdeling Drenthe. Bram,
Frederik, Ralph en Berber werden daar schitterend tweede! Bram Bosma haalde
daar een winstpercentage van 88% en won daarmee de percentagebeker.
Gefeliciteerd Bram!
De uitreiking ervan zal plaatsvinden op de eerste competitiedag in IJsbrechtum.

De aanmelding voor dit kampioenschap op 28 april was best wel goed te
noemen. De meeste competitiespelende leden waren present en daardoor werd
het ook een spannend en mooi kampioenschap. Er waren 7 deelnemers
ingedeeld in de B-poule. Het was Gijs die in de B-poule al zijn 6 wedstrijden wist
te winnen. De enige die hem echt kon bedreigen was Patrick. Hij verloor in de
laatste ronde op het nippertje van Gijs.
Uitslag B-poule:
1e Gijs Lanting
2e Patrick Kuipers
3e Jörn Lammertsma
4e Dennis van der Laan
5e Jeffrey Bruggenkamp
6e Raymond van Kammen
7e Rixt-marije Heerschop

12 punten
10 punten
9 punten
7 punten
6 punten
5 punten
2 punten

In de A-poule ging het tussen Bram en Frederik (zie foto). Zij zijn zeer aan elkaar
gewaagd. Dan wint de ene en dan weer de ander. Vandaag was Frederik de
betere. Zowel in de poule als in de finale wist hij Bram te verslaan, maar wel
steeds in vijf games. De wedstrijd was van hoog niveau. De toeschouwers
genoten ervan. Debutant in de A-poule, Job Lanting deed het verrassend goed.
Hij eindigde als derde.
Uitslag A-poule
1e Frederik van Overbeek
2e Bram Bosma
3e Job Lanting
4e Berber Heerschop
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Agenda junioren
Augustus
15 | wo
22 | wo
31 | vr

19.30 – 21.30 uur
19.30 – 21.30 uur
16.00 – 18.00 uur

Vrije training
Vrije training
Start training

September
29 | za

Start competitie

Oktober
20 | za

Volgt nog

Kenneth Smit Open IJlster kampioenschappen

Hele dag
12.30 uur

Geen tafeltennis
Snits-Wymbrits toernooi in IJlst

09.00 uur

Poldertoernooi Emmeloord
Laatste training
Vrije training
Geen training

November
7 | wo
10 | za

December
8 | za
14 | vr
19 | wo
28 | vr

18.30 – 22.30 uur

Januari
12 | za

Frederik

09.00 uur

Friese kampioenschappen in Sneek

Bram
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Teamindeling junioren

Kruiswoordpuzzel

Noordelijke divisie
YOS accon■avm 1

Deze kruiswoordpuzzel is een verzameling van woorden die te maken hebben
met onze vereniging.

Berber Heerschop | 569265
Bram Bosma | 431445
Frederik van Overbeek | 532125
Ralph Kraeger | 460380

1

2

3
4

3e klasse
YOS accon■avm 2

5

Arnan Stavenga | 058-2501042
Job Lanting | 438707
Rémon Rameau | 521989

6

7

8

9
10
11

4e klasse
YOS accon■avm 3

12
13

Dennis v/d Laan | 423438
Dorus Rempe | 430371
Jörn Lammertsma | 424849
Raymond van Kammen |
058-2675208

14
15

16

YOS accon■avm 4

17

Laura Bergsma | 416999
Nino Lentz | 580015
Patrick Kuipers | 521973

18

19

20
21

Starters klasse
YOS accon■avm 5

22
24

Jeffrey Bruggenkamp | 332161
Rixt Marije Heerschop | 569265
Theun Nijholt | 06-20541006
Gijs Lanting (r) | 438707

4

22 20

De oplossing is
23

24

8 7 22 13
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Alle letters en eventuele leestekens moeten in een apart vakje worden geplaatst.
Wanneer de antwoorden goed zijn ingevuld krijg je een oplossing die ook te
maken heeft met tafeltennis.
Horizontaal
1 Trainer jeugd en speler DOV (achternaam) 4 Meest excentrieke 55-plusser
(achternaam) 5 Dorpshuis (naam) 8 Verdediger met altijd te weinig ruimte
(voornaam) 10 Voormalige tafeltennisvereniging Sneek (naam) 12 Mentale
beïnvloeding en tv-debuut (voornaam) 14 Biertje en hard wegfietsen (achternaam)
16 Teams YOS in de competitie afgelopen seizoen (aantal) 17 Schrijver leuke
wedstrijdverslagen (voornaam) 19 Friese Kampioenschap 2008 (plaats) 22 Actief
lid YOS en zanger (voornaam) 24 Sfeer YOS
Verticaal
2 25-jarig jubileum YOS (jaartal) 3 Bedrijfsleider en trainer (achternaam) 6 Bijnaam
penningmeester 7 Verdienstelijk jeugdbestuurslid (achternaam) 9 Schrijver
rubriek vraag en antwoord met (achternaam) 11 Opent en sluit zaal
vrijdagsavonds (voornaam) 13 Mogelijke ontsmetter dorpshuis (voornaam) 15
Traagste in kleedkamer (voornaam) 17 Vader tweeling (voornaam) 18 Fanatiek
speler en instructeur (voornaam) 19 Englishman (voornaam) 20 Vervelende
incasseerder (voornaam) 21 Jonkje ponkje (voornaam) 23 Hoeveel jaar nieuwe
dorpshuis (aantal)
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Nieuwe jeugdsponsor |
Veehouder Michiel Bensdorp
Vanaf het begin van de nieuwe competitie in September zullen alle jeugdteams
een nieuw wedstrijdshirt krijgen met sponsorlogo. Het betreft hier niet een
commercieel bedrijf maar het is meer een sponsor met ideële belangen.
Veehouder Michiel Bensdrop uit Dedgum, die een biologische bedrijf heeft, vond
het een leuk idee om via shirtsponsoring meer bekendheid te geven aan het
mooie van de landbouw die op biologische en natuurlijke wijze wordt bedreven.
Het motto is:

Biologisch (eigenlijk) heel logisch!

Van alle jeugdleden die competitie gaan spelen, en dus een nieuw shirt krijgen,
wordt een eigen bijdrage van €10 verwacht. Dit wordt verrekend bij de
contributienota. Als een jeugdlid binnen een jaar de vereniging verlaat, kan hij/zij
deze €10 terugkrijgen bij inlevering van het shirt, mits die nog in goede staat is.

Kleding
Bij een mooi shirt hoort natuurlijk ook een bijpassend sportbroekje, legging of
rokje. De vereniging is hier niet zo streng in, maar we zien niet graag veel kleurige
kniebroeken of zoiets. Liefst iets effens, donker van kleur, passend bij je
wedstrijdshirt.
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Door het oog van de supporter
Elke keer als ik weer bij YOS kom,
Moet ik heel goed nadenken, o wat dom.
Wie is wie ook alweer en waar horen ze bij.
Er zijn niet veel dames, waar zijn zij?
Af en toe kom ik langs en heb met iedereen een praatje, ook koop ik wat lekkers,
Dat brengt geld in het laatje.
Natuurlijk heb je er ook spelers tussen die je kent,
Ik kom zo nu en dan, dat ben ik gewend.
Met de uitslag van het tafeltennis weet ik me geen raad,
Ik blijf ook niet te lang, anders wordt het mij te laat.

Even voorstellen

In Rotterdam heb ik vanaf 1995 tot 2001 gespeeld bij TTV 21-up waar ik samen
met mijn teammaatjes goede prestaties heb neergezet. Helaas ben ik vanaf 2001
niet meer actief geweest in de sport. Maar ja, zoals bij iedere tafeltennisspeler
gaat het op een zeker moment toch weer kriebelen dus zo ook bij mij, daarom
speel ik nu bij YOS accon■avm.
Ik ben sinds 2002 werkzaam bij de marine. Vanaf die tijd heb ik een hoop
zeemijlen gemaakt en heb ik grote delen van de wereld gezien. Waaronder het
Midden-Oosten en de Antillen maar ook de koudere gebieden zoals IJsland,
Noorwegen en Polen. Sinds kort heb ik een andere functie gekregen op het land.
Ik woon sinds 2005 samen met mijn lieve vriendin en aanstaande vrouw Roos en
mijn kleine zoontje David in Harlingen. David is nu bijna 16 maanden en is al een
echte boef (lijkt op zijn vader). Soms zo’n boef dat ik hem wel achter het behang
kan plakken haha. Roos en ik zijn nu bijna 4 jaar samen. Ze is een lieve vriendin
en goede moeder, jaja ik heb het goed getroffen al zeg ik het zelf. Tot zover mijn
verkorte biografie.
Tot aan de tafel
Ronald van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh

Dit is een terugkerende rubriek waarin nieuwe YOS accon■avm leden gevraagd
worden zichzelf voor te stellen. Deze keer is het woord aan Ron van
Oldenbarneveld.
Mijn naam is Ronald van Oldenbarneveld en ik ben 24 jaar. Sinds 3 á 4 maandjes
ben ik lid van YOS accon■avm. Ik heb het prima naar mijn zin bij onze vereniging
en als het een beetje mee zit ga ik dit seizoen in de 4e klas competitie spelen. Ik
ben benieuwd wat het wordt. We gaan voor de 100%.
Maar uh, ik zal even iets meer over mijzelf prijsgeven. Om te beginnen:
Ik ben in 1983 geboren in Sneek op de Singel en heb tot mijn 10e ongeveer in De
Domp gewoond, waarna ik ben verhuisd naar Rotterdam.
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Interview
Vraaggesprek met Els Rietdijk uit YOS accon■avm 8
• Wat is je leeftijd?
47.
• Wat is je geboorteplaats?
Harderwijk.
• Waar woon je nu?
Wolvega.
• Heb je kinderen?
Ja, één zoon.
• Hoeveel broers en zussen heb je?
6 broers, 3 zussen.
• Hoe lang speel je nu bij YOS accon■avm?
Ongeveer 4 jaar
• Hoe ben je bij YOS accon■avm terechtgekomen?
Met de auto.
• In welk team speel je?
Het 8e. met Hans, Ron, Nico B., Klaas H.
• Wat is je doel in jouw nieuwe team?
Lekker spelen en veel gezelligheid staat voorop maar we proberen kampioen te
worden in de 4e klas.
• Wat is je favoriete slag bij het tafeltennis?
Backhand.
• Wie zijn je trainingsmaatjes?
Maakt niet uit.
• Welke tafeltenniswedstrijd zal je altijd bij blijven?
Bij mijn eerste club in Harderwijk. Bij binnenkomst zei de tegenstander oh we
moeten tegen twee wijven… makkie! Els was extra gemotiveerd om te winnen en
ze haalden samen de tegenstanders van 100% af door te winnen met 6-4.
• Heb je ook clubs waar je liever niet tegen speelt?
Nee.
• Wat is tot nu toe je mooiste wedstrijd geweest voor YOS accon■avm?
De laatste wedstrijd toen ik kampioen werd met Levy en Douwe.
• Heb je behalve tafeltennis nog andere hobby’s?
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Amerikaanse auto’s, kaarten maken, hout snijden, zelf kleding maken en vele
andere handwerkhobby’s.
• Wat is voor jou het mooiste vakantieland(en)?
Oostenrijk, schitterend land.
• Naar wat voor programma’s kijk je het liefst op televisie?
Waargebeurde verhalen, films.
• Lees je ook boeken?
Streekromans.
• Rook je?
Ja.
• Drink je?
Geen alcohol.
• Welk eten vind je het meest lekker en welk het minst?
Het meest lekker: de Hollandse kost. Vies: sushi.
• Els, je mag één dag wat veranderen in Nederland wat?
De gulden moet terug, dus prijzen omlaag.
• Waar ben je het meest trots op?
Mijn zoon + mijn man.
• Wat is jouw wens?
Om in goede gezondheid oud te mogen worden met man en zoon.
(In bejaardenflats aan de overkant, ha ha!)
• Waar heb je het meest bewondering voor?
Mensen die anderen helpen wanneer ze het zelf moeilijk hebben.
• Waar heb je een hekel aan?
Spinnen, vieze griezels.
• Wat is jouw levensmotto?
Positief in het leven staan.
• Heb je een geheime liefde?
Nee.
• Wat vind je zo gezellig aan YOS accon■avm?
Dat de prestatie niet op 1 staat maar de gezelligheid.
• Stel: je wint een grote geldprijs. Wat doe je daarmee?
Huis verbouwen en een reis naar Amerika maken, auto’s.
• Wie moet de volgende keer worden geïnterviewd?
Yde-Jan van der Kooij.
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Advertenties clubblad

Sponsoren
Hoofdsponsor
Accon■avm (Leeuwarden)

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

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

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)
Wolter en Dros Groep (Groningen)

www.taxizuidwestfriesland.nl
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