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Commissies

Voorwoord

Jeugdcommissie
Levy Blauw

Wedstrijdsecretaris Junioren
Levy Blauw
0515‐785170
levyblauw.yos@tiscali.nl

Al weer een seizoenshelft ten einde en de vakantie voor de deur. Tijd om weer
een stukje te schrijven voor het krantje van YOS. Dit keer geen terugblik, geen
oproep voor sponsoring of hoe en waarom het werven van leden zo belangrijk is.
Nee dit keer een gedicht.

Sponsorcommissie
Johan Lentz
Herman Bos

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

De kampioenschappen. (Friese)

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
Henk Jepkema
Ate Bootsma

Clubavond organisatie
Sandra van Gaalen
Yde Jan van der Kooij

Clubblad redactie
Sandra van Gaalen
Hanneke Thoen‐Jonkman
Richard Thoen

Feestcommissie
Marcel Vlaandere
Yde Jan van der Kooij
Douwe Reitsma

redactie@ttv‐yos.nl

Marcel Vlaandere
0515‐573591
suzukitandgtparts@planet.nl

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

Kledingcommissie
Els Rietdijk
Levy Blauw

Gefladder op de rug
Nummers in tientallen
Gespeld om op te vallen
Zo onderscheid je de twee vliegensvlug
Weemoed terug naar Vriesekoop
Meewarig kijkje op een kwartfinale
Die kleding: mineur en falen
Tafeltennis waar glorieert hoop
Opslag
De zenuwtrek allereerst
Armrug langs een voorhoofd onbeheerst
Woeste blikken nooit een lach
Treurigheid pakt de overwinning
Dwaasheid omkaderd zijn service
Een kampioen die niet is
Rolmodel voor bezinning
Snel, intens, sport van constante wisseling
Verdient meer omgeving, meer schittering
Ids 28 okt. 2001

Misschien inspireert bovenstaand gedicht jullie om ook voor het boekje eens een
gedicht te maken over deze mooie sport.
Ik wens nu al een ieder een prachtige vakantie en voor het nieuwe seizoen veel
succes en wedstrijdplezier.
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Mededelingen

Agenda algemene leden vergadering

Start competitie
De eerste speelweek van de najaarscompetitie is week 39, de week van 21 t/m 25
september.

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

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.
Sponsoren
In verband met een groeiend aantal teams en verloop in sponsoren, zijn we
naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren. Het is belangrijk voor de club en voor de
betaalbaarheid van de sport dat er genoeg sponsoren zijn. Mocht je potentiële
sponsoren weten, geef het door aan de sponsorcommissie.
Terug van weggeweest
Wegens ziekte kon Patrick Kuipers een tijd niet spelen en moest zelfs zijn
lidmaatschap opzeggen. Gelukkig gaat het nu beter met hem en heeft hij zich
weer aangemeld. Leuk dat je er weer bij bent Patrick!
Deadline nieuwe kopij 13 december
Let op: de clubbladredactie wil een ieder oproepen om zijn/haar bijdrage voor het
clubblad in te leveren voor de hierboven gestelde deadline! Alvast vriendelijk
bedankt voor uw medewerking.
Clubblad
Heeft u/ heb jij ideeën voor het clubblad, of een nieuwe rubriek?
Laat het ons weten door een berichtje via ons gloednieuwe emailadres te sturen.
redactie@ttv‐yos.nl

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

Woensdag 16 september 2009 om 19:30 uur
in het dorpshuis te Ysbrechtum
1.

Opening

2.

Notulen ledenvergadering van 3 september 2008

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Jaarverslag penningmeester

5.

Verslag kascommissie

6.

Verslag sponsorcommissie

7.

Verslag redactie clubblad

8.1. Verslag jeugd
8.2. Verslag senioren
9.

Bestuursverkiezing

10. Ingekomen stukken
• Presentatie kledingcommissie
11. Organisatie clubavonden
12. Rondvraag, wat verder ter tafel komt

Aansluitend is er de mogelijkheid tot vrij spelen.
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Nieuwe wedstrijdkleding senioren

Even voorstellen

We spelen al weer enkele jaren in onze wedstrijdshirts. En dat is te zien ook. De
shirts bevinden zich in verschillende stadia van verkleuring. Ook is de pasvorm
slecht (sommige zijn net tenten) en ze zijn heel warm. Ze absorberen het zweet in
plaats van het af te voeren. Het is dus de hoogste tijd voor nieuwe shirts.

Berend‐Jan Wierda

Daarom hebben wij, Els en Levy, het op ons genomen om een voorstel te maken
voor nieuwe wedstrijdshirts en hebben deze tijdens de bestuursvergadering van
26 mei aan het bestuur gepresenteerd. Die toonde zich positief en heeft
voorgesteld om er dan ook shorts bij te doen. Gelukkig blijft de soort en kleur
ondergoed een vrije keus. Els en Levy zijn op eigen verzoek gebombardeerd tot
kledingcommissie.
De wedstrijdkleding heeft een heren en een dames lijn en is gemaakt van
moderne vochtafvoerende materialen met een uitstekend draagcomfort.
Dames
Getailleerde T‐shirt met V‐hals
Tennisrokje of short

Heren
Polo shirt
Short

Hallo,
Even voorstellen, ik ben Berend‐Jan Wierda, ben 33 jaar en getrouwd met Ingrid
Wierda. Samen hebben wij 2 prachtige dochters genaamd Nynke (3.5 jaar) en
Femke (11 maand).
Van beroep ben ik Ict'er maar sinds kort ben ik technicus bij Océ Nederland BV.
Bij Océ repareer ik Multi‐Functionals en High Volume printers.
Sinds een jaar of 6 woon ik in Raerd. Eigenlijk ben ik daar per ongeluk terecht
gekomen maar het bevalt me zo goed dat we daar een huis hebben laten bouwen
aan het water. In de toekomst nog een zeilbootje achter huis en weer eens op de
surfplank staan, maar eerst even het huis een beetje op orde, want dat is op zich
al duur genoeg.
Nog een paar hobby’s zijn gamen en muziek.
Jaren geleden speelde ik erg veel Counter‐Strike maar daar ging te veel tijd in
zitten. Wil je namelijk een beetje goed blijven dan moet je minstens 4‐6 uur per
dag spelen. Dat werd te gek en daarom speel ik nu regelmatig het spel Rappelz,
een gratis role‐playing‐game waar het niet uitmaakt of je een dag niet speelt.

Op de ledenvergadering in september presenteren wij de nieuwe
wedstrijdkleding.

Het luisteren van muziek is mijn uitlaadklep en heb dus ook een behoorlijke
verzameling. Ik ben opgegroeid in het Hardcore (house) tijdperk en heb op zolder
daar nog de bewijsstukken van liggen. Draaitafels een mengpaneeltje en lekker uit
je dak gaan. Toch als mensen mij vragen wat voor muziek ik het mooist vind zeg
ik, alles wel maar vooral Pink Floyd.

Komt dus allen

De kledingcommissie
Els Rietdijk en Levy Blauw

Ik liep al een tijdje rond met het idee om weer te gaan tafeltennissen, dit omdat ik
daar vroeger ook op heb gezeten bij Kraak'm in Sneek.
Via mijn vader kwam ik zo terecht bij YOS en ik moet zeggen dat ik het een erg
gezellige club vind. Gewoon even lekker een balletje slaan. Ik hoop hier nog lang
te blijven.
Groeten, BJW.
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Inkje van Netten, Martje Cramer

Twee zeges op Open Oudegaaster
kampioenschappen

Hallo,
Wij zijn Inkje en Martje en spelen dit seizoen voor het eerst tafeltennis bij Y.O.S.
Er werd aan ons gevraagd om ons voor te stellen, dus wie zijn wij en hoe kennen
wij elkaar?
Om met het laatste te beginnen, wij zijn allebei opgegroeid in Gaastmeer
(het dorp bij Heeg en Oudega). Eigenlijk Inkje in de “lytse” Gaastmar en ik in de
“grutte” Gaastmar, maar dit terzijde. Ik denk dat we zo’n drie jaar schelen, dus we
zaten niet bij elkaar in de klas (al hadden we wel drie klassen bij elkaar in één
lokaal). Door dit leeftijdsverschil waren we vroeger eigenlijk niet veel bij elkaar.
Maar goed, dan verhuis je naar de “grote” stad Sneek en kom je elkaar (vaak)
tegen en dan heb je toch een band, misschien wel omdat je uit hetzelfde dorp
komt. We hebben allebei jaren gevolleybald (niet samen) en wilden nu eens
samen op een andere sport. Het werd tafeltennis.
Verder hebben we allebei een vriend en twee kinderen. Inkje heeft twee jongens,
Bart (20) en Duco (18). Ik heb een meisje van bijna 16, Berber en een jongen van
12, Ruurd. Sinds augustus vorig jaar ben ik taxichauffeur voor leerlingen die naar
het speciaal onderwijs gaan en Inkje werkt bij de thuiszorg.

Op 23 januari jl. was er weer het altijd gezellige Open Oudegaaster
kampioenschap bij buurvereniging ODI. Aan dit toernooi namen een flink aantal
leden van ons deel, zodat je ook min of meer mag verwachten dat er een aantal
prijzen mee terug mogen naar het mooie Ysbrechtum. Dit was dan zeker ook het
geval. In twee van de vier klassen mocht het zo wezen.
Voor nieuwkomer Joke Hylkema was er een zeer goede prestatie weggelegd. In de
D‐klasse bleek zij de beste in een poule van maar liefst 8 spelers.
In de B‐klasse werd er gespeeld in 2 poules van 5 spelers. Uiteindelijk wist Nico
Dijkstra hier de finale te bereiken en zodoende mocht hij het opnemen tegen
Eelke Cramer van de organiserende buurvereniging ODI. Nico Dijkstra wist de
eerste twee sets moeizaam te winnen, wat resulteerde in 13‐11 en 12‐10 en
hierdoor toch riant 2‐0 voor kwam. Waar Nico misschien al dacht dat hij een heel
eind op weg was dacht Eelke hier anders over en hij gaf het dan ook nog niet op.
Hij kwam sterk terug en herpakte zich met setstanden van 9‐11 en 3‐11. Deze
laatste game gaf de vele fans van Y.O.S. het nadenken. Toch wist Nico deze
ondertussen spannend geworden vijfsetter winnend af te sluiten. Hij deed dit met
11‐9, waardoor zijn titel in de B‐klasse een feit werd.

Over tafeltennis kunnen we het volgende zeggen. We vinden het leuk, maar ook
heel moeilijk, omdat je zoveel nieuwe dingen moet leren. Dus eerlijk gezegd
weten we nog niet of we bij de club blijven, hoewel we onze clubgenoten super
aardig vinden. Voor trainer Henk hopen we dat hij spoedig weer kan
tafeltennissen en training kan geven, want volgens ons is dat zijn lust en zijn
leven.
Groetjes van Inkje en Martje.
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Clubkampioenschappen 55+

Sponsorwervers gezocht m/v

Onder de bezielende leiding van Nico Bensdorp en de goede verzorging van
Johannes werd het seizoen 2008/2009 afgesloten met het enkelspel op 29 april jl.
In 2 poules van 6 deelnemers werd de eerste selectie vlot op 4 tafels gespeeld en
kon iedereen in elk geval 5 wedstrijden spelen om bij de felbegeerde eerste 2
plaatsen in elke poule te komen.
In poule A waren de gelukkigen Theo Wahle en Roelof Gebben, in poule B gingen
Anne Dijkstra en Ate Bootsma naar de volgende ronde. Theo nam het op tegen
Anne die verrassend sterk speelde en won. In de andere partij was Roelof niet
verrassend moest de beslissing brengen en die pakte goed uit voor de
geblesseerde Theo, waardoor Ate Bootsma net buiten de prijzen viel. De finale
tussen te sterk voor Ate. In de verliezersronde was de spanning om te snijden, een
5‐setter Roelof en Anne was boeiend om te zien, Anne komt dichterbij maar moet
nog wat oefenen, de winst was voor Roelof. De uitslag:

TTV YOS accon‐avm, een bere gezellige tafeltennis vereniging uit Ysbrechtum,
speelt al sinds jaar en dag tafeltennis in zowel recreatief als competitie verband.
In verband met uitbreiding van ons aantal competitie spelende teams, en wat
verloop in ons huidig sponsor bestand, zijn wij per direct op zoek naar

Sponsorwerver(s) M/V
Ben jij iemand die potentiële bedrijven kan aandragen om onze club te voorzien
van (shirt)sponsoren? Weet je misschien iemand die interesse heeft om zijn/haar
bedrijf te verbinden met een sportvereniging? Dan zijn we op zoek naar jou!
Neem dan snel contact op met de sponsorcommissie. Je contactpersoon is Johan
Lentz, te bereiken onder 0515‐580015, of per email via johanlentz@hetnet.nl
Immers een club kan niet bestaan zonder sponsoren! Als beloning blijft onze sport
voor iedereen betaalbaar!

1e Roelof Gebben
2e Anne Dijkstra
3e Theo Wahle

Hanneke heeft ons vervolgens vereeuwigd zodat tot in lengte van jaren deze
ploeg in de herinnering zal blijven leven. Plezierig was zeker ook dat enkele
geblesseerde spelers akte de presence gaven, Eddy Wiersma kwam even klieren,
John de Vries had weer sterke verhalen en Geert Esders had natuurlijk foto’s.
Anne van der Meulen kon door zijn ziekte helaas niet komen. Verder misten we
natuurlijk Elie Sonsma, Sjirk Dotinga en Henk Repko maar het was wel opvallend
rustig deze keer. Na de prijsuitreiking nog even zitten in de geest van Henk Meijer,
met een goed gevoel bij de afsluiting van een uitstekend seizoen. Vol goede moed
op naar de start van het nieuwe seizoen.
Andries
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WANDER ROLSMA KAMPIOEN Y.O.S

Onze oudjes, de 55+‐ers op TV bij Omrop Fryslân

In het dorpshuis “It Formidden”in Ysbrechtum werd weer de jaarlijkse
tafeltenniskampioenschappen gehouden in 3 klassen.
In de A‐klasse was het de titelverdediger, de in Amersfoort spelende (eerste klas),
Wander Rolsma die zijn titel prolongeerde. Joram Nikkels, speler van Yos 2
(tweede klas), werd verdienstelijk tweede na een 3‐0 verlies in de finale. Nikkels
versloeg in de halve finale Jan Wierda, Yos 1 (eerste klas) met 3‐0. Wierda werd
derde door Duco Lemke met 3‐1 te verslaan. Lemke, teamgenoot van Nikkels,
werd vierde.
De verrassing in de B‐klasse heette Herman Homan, dit jaar degraderend met zijn
team uit de vierde klas versloeg Nico Dijkstra (3‐2) en Steve Livsey (3‐0). In de
finale was de speler van het derde, uitkomend in de derde klas, Yde Jan v.d Kooij
een maatje te groot. Met 3‐0 werd Yde Jan terecht kampioen in de B‐klasse, met
de setstanden 10‐12 9‐11 en 6‐11. Nico Dijkstra werd na een 3‐1 overwinning op
Steve Livsey derde.
De C‐klasse werd gedomineerd door de spelers van de 55+ groep. De altijd
goedlachse Henk Repko werd kampioen na een 3‐1 winst op Anne Dijkstra. In een
thriller van 5 sets werd Andries v.d Greft derde, ten kostte van Keimpe Meesters.
Deze avond was ook de comeback van Henk Meijer, wedstrijdleider, trainer en
organisator van de club, die na een hernia‐operatie acht weken uitgeschakeld
was. Henk speelde zelf nog niet mee, maar leidde het toernooi en deelde op zijn
eigen wijze de prijzen uit.

Enorm was de verrassing bij onze ouderengroep toen plotsklaps een complete tv‐
ploeg van Omrop Fryslân in de zaal verscheen. Wat stond hier ineens op de rol?
Het populaire en véél bekeken programma HEA! van Omrop Fryslân kennen we
natuurlijk allemaal wel, maar wat moet die nu ineens bij ons?
We houden van tafeltennissen maar zoveel media‐aandacht, oei, oei, oei daar
worden wij ouderen toch wel een beetje door overdonderd. Maar aan de andere
kant: wij zijn heus wel wat gewend en we raken ook niet meteen van de kook. Wij
hebben tenslotte levenservaring en we weten hoe we met nieuwe situaties
moeten omgaan wanneer deze zich voordoen. Flexibel zijn we. (hm, ehm, ehm!!)
De tv‐ploeg legde eerst aan Henk Meijer uit wat de bedoeling was en de reporter
en de cameramensen verschenen vervolgens in de zaal. Wij moesten en konden
gewoon doorgaan met tafeltennissen terwijl de crew in de zaal rondstruinde en
opnames maakten. Af en toe hield de reporter een gesprekje met een van ons. Zo
zijn een aantal interviews gehouden. Al met al zijn ze wel 1,5 uur aan het filmen
geweest.
We vonden het leuk! Zo wordt de tafeltennissport toch maar voor een groot
publiek in de picture gezet. Dat is altijd een goede zaak. Ook is het een stimulans
voor alle ouderen die de uitzending hebben gezien.
We moesten verder maar afwachten wat er uiteindelijk –na montage‐ in de
uitzending terecht kwam. Dit werd uitgezonden op maandag 9 februari 2009.
Uiteindelijk werden er in de uitzending zo’n 3 minuten film en korte interviews
met Henk Repko en Theo Wahle uitgezonden.
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Er blijken toch ontzettend veel mensen naar het programma HEA! te kijken want
we zijn ineens bekende Friezen geworden. Veel mensen schieten ons sindsdien
aan en zeggen “Hea, we zagen je op HEA!, hartstikke leuk. Nou, of dat geen goede
promotie voor onze YOS 55+ is!!
Voor iedereen die de uitzending niet heeft kunnen zien of nog een keer wil zien,
hier nog even de link:
http://www1.omropfryslan.nl/Player.aspx?t=v&fn=HEA09FEB09.wmv

Terug in de 3e Klasse
Najaar 2008 was voor ons (oude) team (Nico Dijkstra, Berber Heerschop, Ralph
Kraeger en ondergetekende) een slecht seizoen. Met YOS 2 en 4 en nog 5 andere
teams was de poule anders opgezet dan we gewend waren. Acht strijdende teams
met op de helft van de competitie een herindeling voor een degradatiepoule met
4 teams en een promotiepoule. Het mag duidelijke zijn dat we zijn gedegradeerd
naar de 4e klas. Dit was voor mij zeker een teleurstelling, hoogstwaarschijnlijk ook
voor de overige leden van het team.
Voorjaar 2009 was een nieuw begin in de 4e klasse en met deels een gewijzigd
team. Steve Livsey kwam ons team versterken en Ralph en Berber waren
vertrokken. Ons doel voor deze competitie was: snel en met overtuiging terug
naar de 3e klasse. Gelukkig hadden we een zogenaamde normale poule met 6
teams en daar zaten zeker teams in welke wij al kenden van voorgaande jaren.
Aan de hand van deze informatie konden wij al een kansberekening maken.

Uw verslaggever TW

Alleen waren wij ook ingedeeld met teams als Dokkum en Anja.
Dit zijn teams die wij nooit uitgevlakt hebben. Uit de wedstrijduitslagen valt ook
wel te zien dat dit ook topteams waren in de poule. Echter niet voldoende om de
kampioenschaptitel 2009 voor ons in gevaar te brengen. Met 21 punten verschil
op Dokkum en 27 punten op Anja zijn wij overtuigend kampioen geworden. Dit
geeft energie en extra motivatie om na de zomer extra mijn best te doen in de
3e klas.

Ik heb dit seizoen met veel plezier gespeeld met Nico en Steve, we hebben veel lol
gehad en hebben ons doel samen bereikt. Ik verheug mij er op om volgend jaar
verder te gaan met het team om te handhaven in de 3e klas en misschien wel
promotie!!
Remco
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“You don’t know what you’ve got …”

YOS bekend in Stockholm?

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze wedstrijdsecretaris, trainer en tevens
markant persoon binnen onze vereniging al enige tijd uit de “running” is. Geveld
door een hernia, hebben we Henk Meijer een flinke tijd moeten missen in het
dorpshuis.

Eind mei was ik op mijn weg terug van Uppsala (Zweden) naar mijn “hometown”
Sneek. Toen ik met een maat van mij aan het wachten was op een vliegveld nabij
Stockholm om te kunnen gaan boarden voor de terugvlucht richting Weeze
(Duitsland) gebeurde het volgende:

Er zijn een heleboel liedjes geschreven met als inhoud “Je weet niet wat je hebt
totdat je het kwijt bent.”, maar dat is toch zeker wel van toepassing in dit geval.
We denken vaak dat het vanzelfsprekend is dat bepaalde zaken geregeld worden.
Op dit soort momenten realiseren we ons dat dit dus niet zo is.

In de vroege uurtjes van de dag zaten we in de lounge van het vliegveld onder het
genot van een bakje koffie en een broodje (ons ontbijt, terwijl we al drie uurtjes
onderweg waren) nog wat wakker te worden.
Tot mijn verbazing komt er een jongentje van een jaar of dertien voorbij lopen in
een oranje butterfly‐trainingspak, wat het trainingspak is van het Nederlandse
tafeltennisteam (waarvan Douwe één van de trotse bezitters is).

Omdat Henk niet meer in staat was om zijn toegewijde uren aan YOS te besteden,
zijn er wat beroepen op andere mensen binnen onze vereniging gedaan. Loek was
bereid om ook de tweede seniorengroep training te geven. Zo hebben Sandra en
Nico Dijkstra er samen voor gezorgd dat alles goed is geregeld. O.a. het
wedstrijdsecretariaat, de clubkampioenschappen en vooral die kleine dingen (wat
een ander niet ziet) die ook allemaal geregeld moeten worden. Hiernaast heeft
Nico Bensdorp de clubkampioenschappen van de 55+ op zich genomen. En zo zijn
er vast anderen ook gevraagd iets extra te doen. Namens iedereen heel hartelijk
bedankt voor jullie toewijding!
Het is dan ook mooi om te zien dat je met zijn allen het verenigingswerk kunt
doen, wanneer dit nodig is, zoals in dit geval. Wat wel is opgevallen is dat de club
(onder normale omstandigheden) gedragen wordt door een kleine groep
toegewijde mensen, die het geweldig vinden om hun taken te kunnen/mogen
doen. Wel zou het fijn zijn als ook anderen zich willen inzetten, al is het maar voor
een paar kleine taken.
Henk wil iedereen hierbij graag bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bezoek
in het ziekenhuis en bij mij thuis. Het was geweldig zo’n belangstelling.
Als je dan na ± 2 maanden weer terug bent, en je net de avond van de
clubkampioenschappen hebt geopend, dat dan iedereen spontaan begint te
klappen, dat vond ik geweldig. Dat doet je wel wat. Dan kun je eigenlijk wel zien
hoe goed onze club in elkaar zit. Dat is niet alleen het bestuur, maar jullie
allemaal. Eigenlijk wou ik jullie allemaal wel erelid maken, maar dat mag ik weer
niet doen aangezien ik maar bijzitter (Nico D – Herman B) ben.

Ik dacht bij mezelf, kan best toeval zijn, gewoon een fanatieke tafeltennisser met
een mooi trainingspak, maar vervolgens komt er een groep van nog zo’n vijf à zes
12‐ of 13‐jarigen in hetzelfde trainingspak aanlopen die ik uit pure interesse vroeg
waarom ze nabij Stockholm waren. Zij bleken op de weg terug van een
internationaal tafeltennistoernooi voor cadetten dat gehouden werd in Köping
(Zweden)1. Één van de jongetjes vroeg mij in welke klasse (competitieniveau) ik
speelde, waarop ik met gepaste voorzichtigheid antwoordde: derde klasse. Deze
voorzichtigheid bleek gepast, omdat één van de begeleiders (de bondscoach) van
de groep mij er fijntjes op wees dat er één of twee van deze jongens in de
eredivisie (hoogste klasse in Nederland) uitkwamen het afgelopen seizoen of er
volgend seizoen gaan spelen.
Na aan de praat geraakt te zijn met deze bondscoach vroeg hij mij waar ik
speelde, ik zei: YOS. In de stellige overtuiging zijnde dat ik hem moest gaan
uitleggen waar onze mooie club vandaan komt en wat voor type club het is, dat
wil zeggen: geen club met spelers van dat kaliber (qua niveau althans). Tot mijn
stomme verbazing echter reageerde hij als volgt: “Ahah, Ysbrechtum. Spelen jullie
nog steeds in dat zaaltje met dat podium erin?”
Een schoolvoorbeeld van de uitspraak: “wat is de wereld klein niet?” of zou het
kunnen zijn dat YOS wereldwijd naam heeft gemaakt? Zeg(t) jij/u het maar?
1

voor info over het toernooi en de Nederlandse successen zie
http://www.nttb.nl/page41403136.aspx

Veel succes en plezier allemaal in het nieuwe seizoen.
Dennis van Gaalen

Henk en Richard
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Onze wens is: de 4e klasse bereiken!

In Memoriam

Na jarenlang 3e klasse gespeeld te hebben met Steve en Klaas Hettinga, wie kent
hem nog!, volgde de overstap naar een ander team. Ook om plaats te maken voor
de aanstormende jeugd.

Net nadat het seizoen was afgelopen bereikte ons het droevige bericht dat
mevrouw Marie‐Anne Kaptein, de vrouw van de heer Kaptein, op 56 jarige leeftijd
is overleden.
Mevrouw Kaptein was actief tafeltennislid van TTV Drachten en de laatste jaren
speelde ze in het damesteam van ITN Assen. Ook was ze altijd present op de
nationale damestoernooien.
Daarnaast bekleedde ze diverse bestuurlijke en organisatorische functies binnen
de NTTB Noord en was ze altijd enthousiast als het over ons geliefde spelletje
ging.

Net als Nico, heb ik eerder ook in een ander team gespeeld, met Levy en Douwe.
Dat was een heel gezellige tijd, maar zij zijn mij duidelijk voorbij gegaan in
prestatie. Met mij zouden ze niet hogerop komen dus was de teamwisseling wel
nodig. Nico B. en ik spelen nu alweer een paar seizoenen met elkaar en met
wisselende andere teamleden.
Vanwege ziekte en ongemak zijn we nog eens gedegradeerd van de 4e naar de 5e
klasse.
Vinden wij het minder leuk? Soms win je wel eens héél gemakkelijk ja, en daar is
niet veel aan. Maar meestal moet je er toch voor werken om de punten te
pakken. Maar bovenal is het belangrijk om in een leuk team te zitten en dat zit bij
ons wel goed. Aankomend seizoen spelen Nico en ik voor het tweede seizoen
achtereen met Joke en Johan als reserve. Het is gezellig, we willen het sportief zo
goed mogelijk doen maar het wel blijven relativeren.
Mede door de rare indeling die nu voor de 5e klasse gebruikt wordt, hebben we
het niet gered om weer in de 4e klas te spelen, maar we gaan er het aankomende
seizoen alles aan doen om weer in de 4e klasse te komen. Dit is dan ook ons doel,
want daar horen we thuis.

Marie‐Anne is op 56 jarige leeftijd op 30 mei 2009 in het UMCG Groningen
overleden aan een strijd tegen kanker.
Citaat uit overlijdensbericht NTTB Noord:
“Dat Marie‐Anne al enige tijd ernstig ziek was, was inmiddels bekend geworden.
Dat deze ziekte echter al zo snel haar onherroepelijke tol zou eisen, heeft ons
totaal overrompeld.”
Vanaf deze plaats willen wij namens ons bestuur en onze vereniging als geheel de
familie Kaptein sterkte en troost toewensen bij de verwerking van dit overlijden
en de leegte die is ontstaan.

Sommige mensen hebben als grootste wens een reis om de wereld, een
subtropisch eiland bezitten of een kasteel aan de Loire; Onze wens is: de 4e klasse
bereiken!
Nico en Els
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Eindstanden competitie senioren
1e klasse
Ready 2
YOS accon avm 1
DHWZ/Buitenpost 1
Anja 1
Ready 3
Griffioen 1

4e klasse
10‐58 (P)
10‐55
10‐54
10‐51
10‐50 (D)
10‐32 (D)

2e klasse
Dokkum 2
Bergum 2
DHWZ/Buitenpost 3
YOS accon avm 2
FTTC 3
Drachten 2

YOS accon avm 6
Dokkum 4
Anja 4
Delta Impuls 3
Ready 6
Effect ’78 2

YOS accon avm 1
10‐80 (P)
10‐59
10‐53
10‐43
10‐39 (D)
10‐26 (D)

4e klasse
10‐79 (P)
10‐52
10‐50
10‐45
10‐40 (D)
10‐34 (D)

3e klasse
DOV 1
YOS accon avm 3
Delta Impuls 2
ODI 2
Schieringen 1

Percentages competitie senioren

FTTC 4
YOS accon avm 8
Ready 5
Bergum 3
YOS accon avm 7

8‐46 (P)
8‐44
8‐40
8‐37
8‐33 (D)

5e klasse* (2e periode)
8‐59 (P)
8‐47
8‐39
8‐32
8‐23 (D)

Griffioen 3
YOS accon avm 9
Bergum 4
YOS accon avm 10
Drachten 4

4‐29 (P)
4‐24
4‐18
4‐16
4‐13 (D)

3e klasse
Anja 3
YOS accon avm 4
Dokkum 3
Drachten 3
Griffioen 2
YOS accon avm 5

10‐73 (P)
10‐72
10‐55
10‐35
10‐35 (D)
10‐30 (D)

Sjoerd Jellema
Pieter Zondervan
Jan Wierda

YOS accon avm 6
24
24
27

15
14
13

63%
58%
48%

Nico Dijkstra
Remco Kluiwstra
Steve Livsey

27
27
30
3

17
12
11
0

63%
44%
37%
0%

24
24
21

18
15
8

75%
63%
38%

30
30
24
3

27
23
13
1

90%
77%
54%
33%

Nico Bensdorp
Els Rietdijk
Joke Hijlkema
Johan Lentz

27
30
12

12
1
6

44%
3%
50%

Klaas Groenhof
Richard Thoen
Ron van
Oldenbarneveld
Ralph Kraeger
Jelle‐Jan Koopmans

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

YOS accon avm 4
Levy Blauw (p)
Douwe Reitsma
Bram Bosma
Frederik van
Overbeek

*) Deze poule kwam tot stand na twee gemengde poules, met daarin 5e en 6e
klasse spelers. In de eerste periode werd er beslist wie in welke klasse kwam.
Zo kwamen zowel YOS accon avm 9 en 10 terecht in de 5e klasse poule waarin
gestreden kon worden om een plekje in de 4e klasse, dit is helaas beide teams dit
seizoen nog niet gelukt.
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22

87%
81%
80%

Herman Homan
Jan Kars
Uco Boxma
Berber Heerschop

21
20
14
11

12
5
3
6

57%
25%
21%
55%

YOS accon avm 8
Sietse Altena
Henk Jepkema
Marcel Vlaandere

24
21
21

15
12
9

63%
57%
43%

21
24
15
9

18
18
5
2

86%
75%
33%
22%

21
15
21

17
9
11

81%
60%
52%

12
3

5
1

42%
33%

YOS accon avm 9

YOS accon avm 5
Johan Niemarkt
Ate Bootsma
Henk Meijer

26
22
24

YOS accon avm 7

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

30
27
30

YOS accon avm 10

Agenda senioren

Teamindeling senioren

Augustus

1e klasse

19 | wo
26 | wo

19.30 ‐ 22.30 uur
19.30 ‐ 22.30 uur

YOS accon avm 1

Vrije training
Vrije training

Sjoerd Jellema | 575087
Jan Wierda | 423093
Pieter Zondervan | 058‐2519538
Sponsor:
Accon AVM

September
2 | wo
11 | vr
16 | wo
21 | ma
30 | wo

19.15 uur

Start training
Oefenwedstrijden eigen teams *
ALV (aansluitend vrij spelen)
Start competitie
1e clubavond

19.15 uur

Open IJlster Kampioenschappen
2e clubavond

20.00 uur
19.30 uur

2e klasse

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

Oktober
10 | za
28 | wo

3e klasse

YOS accon avm 3

November
14 | za
25 | wo

Dennis van Gaalen | 06‐14296317
Sandra van Gaalen | 06‐12338310
Yde Jan v/d Kooij | 06‐30118303
Sponsor:
Verkeersschool van der Goot

12.00 uur
19.15 uur

Snits – Wymbrits toernooi in IJlst
3e clubavond

09.00 uur
13.30 uur

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

December
12 | za
16 | wo
16 | wo
18 | vr
23 | wo
30 | wo

19.00 uur

Januari
6 | wo

19.15 uur

27 | wo

19.15 uur

4e clubavond
Friese Kampioenschappen (datum nog niet bekend)
Open Oudegaaster (datum nog niet bekend)
JOOCUP (datum nog niet bekend)
5e clubavond

*) Tijdens de oefenwedstrijden speelt:
YOS 1 – YOS 2
YOS 3 – YOS 4
YOS 7 – YOS 8
YOS 9 – YOS 10

YOS accon avm 4
Levy Blauw | 785170
Douwe Reitsma | 332468
Bram Bosma | 431445
Fredrik van Overbeek | 532125
Sponsor:
HB Landmeetkundige Dienstverlening

YOS accon avm 5
Nico Dijkstra |421063
Remco Kluiwstra | 425292
Steve Livsey | 06‐42556833
(r) Age v/d Goot | 418340
Sponsor:
Taxicentrale Zuid West Friesland

YOS 5 – YOS 6

23
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4e klasse

Clubavonden

YOS accon avm 6

¾

Ate Bootsma | 418224
Henk Meijer | 415380
Johan Niemarkt | 058‐2501508
Sponsor:
De Friesland Zorgverzekeraar

YOS accon avm 7
Sietse Altena | 06‐52264942
Marcel Vlaandere | 573591
Henk Jepkema | 233269
Rik van der Noord | 420293
Sponsor:
Taxicentrale Zuid West Friesland

Agenda
‐ Woensdag 30 september

1e clubavond

‐ Woensdag 28 oktober

2e clubavond

‐ Woensdag 25 november

3e clubavond

‐ Woensdag 6 januari

4e clubavond

‐ Woensdag 27 januari

5e 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.

e

5 klasse

YOS accon avm 8
Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Uco Boxma | 0513‐417777
Sponsor:
OTS Interstudie

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:

YOS accon avm 9
Nico Bensdorp | 541005
Els Rietdijk | 0561‐611244
Joke Hijlkema | 06‐41308334
(r) Johan Lentz | 580015
Sponsor:
Reclame Belettering Franckena

YOS accon avm 10
Klaas Groenhof | 06‐29176667
Richard Thoen | 785412
Ron van Oldenbarneveld | 0517‐850426
Ralph Kraeger | 460380
(r) Jelle Jan Koopmans | 417600
(r) Hanneke Thoen | 785412
Sponsor:
???

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

Eindstand clubavond 2008‐2009

Blaffende hondjes scoren niet

Stand na 8 ronden

Op zondag 7 juni was het weer zo ver! De 33e editie van het Idéfix toernooi. TTV
Y.O.S. was dit jaar vertegenwoordigd met 11 man sterk. Dit was bij lange na niet
de opkomst van de vorige editie. Toch trok een colonne in de vroege ochtend
naar het Groningse.

29‐april

Min slechtste ronde

Naam

Totaal

Plaats

Totaal

Plaats

Nikkels, Joram

71

2

66

1

Levy Blauw

72

1

66

2

Livsey, Steve

50

3

47

3

van Overbeek, Frederik

46

4

46

4

van der Noord, Peter

45

5

45

5

Hijlkema, Joke

44

6

43

6

Homan, Herman

43

7

43

6

Bensdorp, Nico

43

7

43

6

Jepkema, Henk

41

9

41

9

Repko, Henk

40

10

40

10

Om negen uur barstte het geweld los, in het enkelspel. Met wisselend succes
rondden onze strijdvaardige Y.O.S.‐ers de eerste ronde af. Er waren vrij grote
poules, dus ook voor de minder presenterende was er genoeg te spelen.
Mede door de grote poules, begon het dubbelspel pas om twee uur. Y.O.S. bleek
dit jaar niet sterk in het dubbelspel, geen enkel dubbel team wist door te dringen
naar de volgende ronde. Het dames duo, Els en Sandra, hadden misschien hoge
ogen kunnen scoren in de G poule. Maar eerlijkheid gebood hen te melden aan de
organisatie, dat zij eigenlijk een poule hoger moesten spelen.
Bij de senioren licentie F waren Levy Blauw, Dennis van Gaalen en Joram Nikkels
doorgedrongen naar de kwart finales. Ten koste van Dennis wist Joram
uiteindelijk de finale te bereiken, maar kwam net te kort om de hoofdprijs in de
wacht te kunnen slepen. Levy sneuvelde in de halve finale, maar wist toch nog
derde te worden door de troostfinale te winnen.
Bij de senioren licentie H wist een geconcentreerde Richard Thoen door te gaan
naar de halve finale. Na een spannende 5 setter redde hij het net niet om zijn
tegenstander uit te schakelen.
De misschien wat tegenvallende resultaten hebben waarschijnlijk te maken met
het weer, wat dit jaar toch wel te wensen overliet. Dit alles heeft natuurlijk niet
de traditionele afsluiting van deze dag kunnen bederven. Bij ons bezoek aan het
Pannekoekschip werden wij vergezeld door Eelke Cramer (ODI) en Justin Zeeders
(Effect 78), die samen met Joram ons de pannenkoeken opdienden.
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Eindstanden competitie jeugd

YOS/Effect ‘78 1 jeugd kampioen 1e klasse

1e klasse

Het afgelopen seizoen heeft voor het eerst een team aan de 1e klasse jeugd
deelgenomen dat werd samengesteld uit leden van Effect'78 en YOS. Wolfert en
Jornert Glimmerveen kwamen samen met Edward van Scheltinga van de IJlster
club, Job Lanting van YOS.

YOS / Effect ’78 1
GTTC 3
Delta Impuls 1
Midstars 1
GTTC 4
Tornado ’74 1

10‐71 (p)
10‐58
10‐57
10‐57
10‐36
10‐21

Het team heeft meteen maar even het maximale resultaat gehaald, het werd al
kampioen in de voorlaatste wedstrijd en bleef tijdens de gehele competitie
ongeslagen. De "slechtste" uitslag was een 5‐5 uit tegen Midstars 1 uit
Middelstum, maar dit werd in de allerlaatste wedstrijd thuis, nog even rechtgezet
met een 6‐4 overwinning.

2e klasse
Actief (E) 2
FTTC 1
Effect ’78 / YOS 2
TTV Assen 3
Flecke/Mepta 1
TTVA 3

10‐71 (p)
10‐64
10‐59
10‐44
10‐34
10‐28

De poule was niet gemakkelijk, met GTTC 3 en Midstars 1 als sterke opponenten,
en Delta Impuls 1 als een lastige tegenstander in de twee derby's. Toch bracht het
team het er steeds goed vanaf. De behaalde percentages zijn fraai uitgevallen:
Jornert haalde 88%, Wolfert 87%, Job 57% en Edward 50%.
Maar wat alle leden van de ploeg en ook de coach het belangrijkst vonden, was de
winst die werd behaald in sportief en sociaal opzicht. De sfeer binnen het team
was namelijk uitstekend. Over minder goed verlopen partijen werd nooit
onderling gemopperd, iedereen was juist altijd bereid de anderen te steunen. De
inzet was steeds prima en er werd veel lol gemaakt. Het team is zo een
vriendengroep geworden.

3e klasse
YOS accon‐avm 1
Lemmer 1
Ready 1
TTVA 5
Effect ’78 1
YOS accon‐avm 2

10‐73 (p)
10‐72
10‐57
10‐47
10‐26
10‐25

Ook tegenover de andere ploegen was de opstelling steeds positief. Zelfs in
Groningen, waar de sfeer bij GTTC nogal eens vijandig kan zijn tegenover de
bezoekende teams, kreeg deze houding uiteindelijk respect, de laatste wedstrijd
daar, tegen GTTC 4, waarbij we onverhoopt alleen met Wolfert en Jornert konden
spelen omdat de twee anderen waren verhinderd, liep soepel en sportief, hoewel
GTTC 4 in de gespeelde partijen geen enkel punt binnenhaalde.
De begeleiding van het team liep ook goed, Marijke Span en Popke van Scheltinga
hebben vrolijk de lange ritten naar het Groninger platteland met ons gemaakt en
hun aanwezigheid tijdens de wedstrijden was steeds een plus.
Al met al hebben we er alle vertrouwen in dat we het volgende seizoen met ons
team op dezelfde positieve manier kunnen deelnemen in de noordelijke divisie ‐
al rekenen we daar uiteraard niet meteen op het kampioenschap!
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Eindpercentages jeugd

Het seizoen van YOS/Effect ’78 2
Zoals misschien al bekend was moest ik (Arnan) voor een seizoen meespelen met
Effect'78. De eerste wedstrijd was nog even wennen maar die hadden we wel
gewonnen.

YOS/Effect ’78 1
Jornert Glimmerveen
Wolfert Glimmerveen
Job Lanting
Edward van Scheltinga

26
23
14
18

23
20
8
9

88%
86%
57%
50%

30
20
27
12

28
12
14
2

93%
60%
51%
16%

17
20
17
15

16
14
12
9

94%
70%
70%
60%

21
24
15
15
9

11
7
3
2
1

52%
29%
20%
13%
11%

We dachten stiekem aan een titel, maar in de 2e wedstrijd kregen we te maken
met de (harde) werkelijkheid. Toch was het niet zo'n tegenslag dat we hadden
verloren, want dit was immers pas het 1e seizoen in de 2e klasse. Maar na deze
wedstrijd speelden we heel goed met alleen nog maar overwinningen ... dus de
titel kwam wel heel dichtbij.

YOS/Effect ’78 2
Arnan Stavenga
David Dijkhoff
Marius van Scheltinga
Chris Fokkema

De twee na laatste wedstrijd was eigenlijk dé ontknoping maar in deze wedstrijd
werden we weer verslagen door Actief (Eelde). We speelden wel goed, maar het
lukte niet echt. De wedstrijden daarna deden er eigenlijk niet echt meer toe, want
Actief had alleen nog maar makkelijke tegenstanders. De laatste wedstrijd was in
Assen en dat was wel gezellig want na de wedstrijd gingen we even de stad in en
even een patatje gegeten.

YOS accon avm 1
Anton Huisman (P)
Dennis van der Laan
Dorus Rempe
Laura Bergsma

Toch kunnen we wel met een goed gevoel terug kijken op het seizoen. We
werden uiteindelijk 3e, en iedereen heeft boven de 50% gespeeld. Volgend
seizoen gaan we, ondanks dat we 3e werden, toch 1e klasse spelen en hoop ik wel
bovenin te eindigen. Maar eerst maar weer even genieten van de zomer.

YOS accon avm 2
Benjamin Huistra
Matthijs Kessels
Rixt‐Marije Heerschop
Raymond van Kammen
Rebecca Huistra

Arnan Stavenga

www.taxizuidwestfriesland.nl
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Clubkampioenschappen Jeugd

Agenda junioren

Zaterdag 9 mei werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Altijd
weer een hoogtepunt van het seizoen en tevens de afsluiting ervan, maar ook
leuk om eens te kijken hoe de onderlinge krachtsverhoudingen precies liggen.

Augustus

Er werd gespeeld in een A en een B poule, elk met vijf deelnemers. Enkele
afzeggingen en de doostroming van vier oudere leden naar de senioren beperkte
het aantal deelnemers tot tien. Niettemin werd het een mooi en spannend
kampioenschap.
In de A poule ging de strijd tussen Job Lanting en Arnan Stavenga. Zij spelen ook
het hoogst in de competitie. Het zeer aanvallende spel van Arnan werd beloond,
hij veroverde de eerste prijs en de wisselbeker voor de kampioen. Vorig jaar
kampioen in de B klasse nu clubkampioen! Felicitaties voor hem!
In de B poule was de beker verrassend voor Benjamin Huistra. Een beetje
onverwacht, want zijn spel oogt niet spectaculair, maar is zo degelijk en vast, dat
alle anderen daar niet tegen op kunnen. Gemakkelijk ging het niet, de verschillen
waren niet groot en Mathijs speelde zelfs een vijfsetter tegen hem. Een mooie
kampioen!
Bij de prijsuitreiking was er een langdurig applaus voor de jongste deelnemer
Lennert, die alles verloor maar dapper voor zijn puntjes vocht. Leuk dat hij
meedeed!
De uitslagen:
A Poule:
1. Arnan Stavenga: 12 pt
2. Job Lanting: 10 pt
3. Anton Huisman: 7 pt
4. Dennis van der Laan: 4 pt
5. Dorus Rempe: 1 pt

B Poule:
1. Benjamin Huistra: 12 pt
2. Lars Breeuwsma: 9 pt;
3. Rixt‐Marije Heerschop: 7 pt;
4. Mathijs Kessels: 7 pt;
5. Lennert Keuning: 0 pt.

19 | wo
26 | wo

19.30 ‐ 22.30 uur
19.30 ‐ 22.30 uur

Vrije training
Vrije training

September
4 | vr
16 | wo
21 | ma
30 | wo

19.30 uur
19.15 uur

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

Oktober
10 | za
23 | vr
28 | wo
30 | vr

19.15 uur

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

November
6 | vr
14 | za
25 | wo

12.00 uur
19.15 uur

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

December
12 | vr
23 | wo
30 | wo

Laatste training
Geen training
Geen training

Januari
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6 | wo

19.15 uur

za
27 | wo

19.15 uur
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4e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)
Friese Kampioenschappen (datum nog niet bekend)
Open Oudegaaster kampioenschappen
5e clubavond (alleen voor YOS accon avm 1)

Gecombineerde jeugdteams YOS accon avm /
Effect ’78 / Ready

Teamindeling junioren
Noordelijke Jeugd Divisie

Het is goed bevallen, de samenwerking tussen Yos ‐ Effect en Ready. Ook het
komende seizoen gaan we door met deze opzet met maar liefst drie
gecombineerde teams.
De spelers zelf vinden het heel leuk, zo hoog mogelijk spelen. Ook is er nog een
vierde team, officieel YOS 1, dat bestaat uit uitsluitend YOS‐spelers en speelsters.
Alle teams spelen nu thuiswedstrijden in IJsbrechtum. Alle spelers dragen het
clubtenue van YOS accon‐avm "Biologisch heel logisch".
Het jeugdbestuur.

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

YOS accon avm 2
Arnan Stavenga | 058‐2501042
Anton Huisman | 422381
David Dijkhoff (Ready)
Lilian Dijkhoff (Ready)
Marius van Scheltinga (Effect ’78)
2e klasse

YOS accon avm 3
Dennis v/d Laan | 423438
Dorus Rempe | 430371
Chris Fokkema (Effect ’78)
Robin Vereecken (Effect ’78)
3e klasse

YOS accon avm 4

De internetwinkel gespecialiseerd in exclusieve wijnen
Ruime keuze, eerlijke prijzen

Benjamin Huistra | 411174
Rixt‐Marije Heerschop | 569265
Matthijs Kessel
Lars Breeuwsma
Patrick Kuipers

30% van het assortiment is biologisch, dus …

Puur, op uw gezondheid!
info@dewijnproever.nl
06-11366355
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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
Op “de digitale wereld”, ook wel internet genaamd, is van alles te vinden over
tafeltennis. Hieronder een kleine greep uit vindplaatsen hiervoor.
Website met uitgebreide tafeltennisstatistieken
http://www.ttstats.nl

Uitslagen Idéfix

http://www.gsttvidefix.nl/

Tafeltennis demonstraties

http://www.pingpongdemo.nl/
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Interview met Dennis van Gaalen
Wat is je leeftijd?
25.
Wat is je geboorteplaats?
Harlingen.
Waar woon je nu?
Sneek.
Heb je broers of zussen?
Ja, 1 zus.
Werk je of studeer je?
Hoezo of? Doe beide. Ik werk bij Administratiekantoor de Jong in
Heerenveen en studeer HBO Accountancy
Hoelang speel je nu bij Y.O.S.?
Ik speel nu 11 jaar bij onze club.
Hoe ben je bij Y.O.S. terechtgekomen?
Kraak ‘m was net opgeheven.
In welk team speel je?
In het 3e met Yde Jan en Sandra, 3e klasse.
Wat was je doel dit seizoen?
Kampioen worden en meer dan 80% scoren. Beide helaas niet gelukt.
Met welk materiaal speel je?
Forehand: JUIC Driva Smash, backhand: DONIC Coppa Tagora, frame:
JOOLA Rossi Alround.
Wat is je favoriete tafeltennisslag?
Forehand topspin.
Wie zijn je trainingsmaatjes?
Iedereen. Op training speel ik wel vaak tegen Duco.
Welke tafeltenniswedstrijd zal je altijd bij blijven?
Invalwedstrijd bij het 1e team tegen Buitenpost.
Heb je ook clubs waar je liever niet tegen speelt?
Schieringen, ik hou niet van voorraadhokken.
Wat is je mooiste vakantieland tot nu toe?
Nederland.
Wat is je favoriete tv‐programma?
Pauw & Witteman, Elfde uur en Criminal Intent.
Lees je ook boeken?
Ja, bijbel en christelijke lectuur.
Rook je?
Nee.
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Drink je?
Ja.
Wat zoal?
Jupiler en Kwak bier.
Wat voor eten vind je lekker?
Chili Con Carne, boontjes.
Wat vind je vies?
Meiraap, spruitjes.
Als je iets mocht veranderen in Nederland wat zou dat zijn?
Meer respect voor elkaar en elkanders mening.
Waar ben je trots op?
Mijn ouders, zus, de tafeltennisvereniging en
de thuisgemeente (kerk).
Waar heb je een hekel aan?
Mensen die dingen niet onderzoeken en dingen toch bij voorbaat
afwijzen.
Stel: je wint een grote geldprijs. Wat doe je daarmee?
Studielening aflossen, spulletjes kopen voor uitzet
Wie moet er de volgende keer worden geïnterviewd?
Henk Jepkema.

Woordzoeker
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Oplossing:
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FOREHAND
INSPANNING
KAMPIOEN
MATCHPOINT
NETJE
NOPPEN
NTTB
OPSLAG

PENHOUDERGREEP
PUNT
SCORE
TEGENSTANDERS
TOERNOOI
TOPSPIN
VERENIGING
WINNAAR

Sponsoren
Hoofdsponsor
Accon■avm (Leeuwarden)

Shirtsponsoren
Accon■avm (Leeuwarden)
De Friesland Zorgverzekeraar (Leeuwarden)
HB Landmeetkundige Dienstverlening (Joure)
Optascan (Bantega)
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 (Bantega)
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)
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