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Na het Fries Kampioenschap twee keer zelf te hebben georganiseerd in Sneek,
ging er op zaterdag 16 januari een grote groep yossers naar Leeuwarden. Met
ruim 20 senioren en 9 jeugd‐leden was YOS hier goed vertegenwoordigd.
Het Fries Kampioenschap is altijd weer een hoogtepunt van het tafeltennisjaar.
Mensen zien hier naar uit en waren ook heel nieuwsgierig hoe de organisatie
opgepakt zou worden door de organiserende vereniging ttv Ready uit
Leeuwarden. Wat voor keuzes maken zij en hoe zal het er aan toe gaan waren
vragen die vooraf al speelden. Het is dan ook leuk om te zien dat, ondanks er
andere keuzes werden gemaakt, deze vereniging deze dag organisatorisch tot een
succes heeft weten te maken. Het tijdschema liep perfect en het spelen was ook
stipt om 18:00 uur afgelopen.
Voor het Friese Kampioenschap, wat eigenlijk al niet meer tot het najaar
behoorde, zijn er nog een aantal leuke feiten voorbij gekomen. Zo waren er nog
een aantal kampioensteams.
Het 4e team werd met de dubbelavond gehuldigd voor promotie naar de tweede
klasse. Wat een zeer goede prestatie is. Daarnaast wist het 2e team wat vorig
najaar nog gepromoveerd was naar de tweede klasse, nu te promoveren naar de
eerste klasse wat ook een bijzonder knappe prestatie is
Hiernaast was er een jubileum voor het Snits Wymbrits toernooi en mogen wij er
als vereniging trots op zijn dat Henk Meijer namens YOS alle keren aan de
organisatie van dit toernooi heeft bijgedragen. Er waren uiteraard nog veel meer
leuke en gezellige tafeltennismiddagen en avonden dit seizoen te bedenken.
Nu we in het begin van het voorjaarsseizoen staan en we de eerste training en
clubavond alweer hebben gehad hoop ik dan ook dat we dit seizoen met zijn allen
ook weer tot een leuk en succesvol seizoen weten te maken. Ik kijk hier dan ook
naar uit.
Ik wens iedereen een plezierige tweede helft toe.

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

Kledingcommissie
Levy Blauw
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Mededelingen

Verslag ALV van 16 september 2009

Start competitie
De eerste speelweek van de voorjaarscompetitie is week 4, de week van 25 t/m 29
januari.

1. Opening
Voorzitter Herman Bos opent de vergadering om 19:35 uur
Aanwezig: Het voltallige bestuur en 16 leden

Invallen in de competitie
Altijd melden bij Henk Meijer. Voor dit voorjaar zullen er mogelijk weer een aantal
invalverboden gelden voor het invallen van spelers bij andere teams.

2. Notulen ledenvergadering van 3 september 2008
De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. Niemand van de
aanwezige leden heeft de notulen van de vorige ALV of de agenda van deze ALV
meegenomen. Deze staan in het clubblad en van de leden wordt verwacht dat zij
deze de volgende keer bij zich hebben.

Sponsoren
In verband met een 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.
Deadline nieuwe kopij 9 mei
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.

3. Mededelingen van het bestuur
a) De uitslagen van competitiewedstrijden moeten vanaf nu ook digitaal ingevoerd
worden in het online NTTB administratie systeem genaamd “NAS”. Voor de
thuiswedstrijden op donderdagavond zal Douwe dit verzorgen en voor de
vrijdagavond Remco. De teamaanvoerders dienen te zorgen dat bovenstaanden
op dezelfde avond de wedstrijdformulieren krijgen. De formulieren van de
uitwedstrijden dienen bij Henk gebracht te worden. Levy zal het invoeren in “NAS”
voor de jeugd verzorgen.
b) Een landelijk actiepunt is het schelden tijdens portwedstrijden. Ook bij ons in de
vereniging zijn er een aantal leden die zich hieraan schuldig maken. Het bestuur
vraagt de leden hierom te denken.

Clubblad
Heeft u/ heb jij ideeën voor het clubblad, of een nieuwe rubriek?
Laat het ons weten door een berichtje te sturen naar:
redactie@ttv‐yos.nl

c) Levy demonstreert het nieuwe clubtenue. Dit zal gefaseerd worden ingevoerd.
De prijs van het nieuwe tenue is vergelijkbaar met het bestaande tenue. Wanneer
een team aan een nieuw shirt toe is dienen de leden deze zelf te betalen.
d) Bij een competitiewedstrijd mag een team uit twee personen bestaan.
Voorwaarde is wel dat dit een dag van tevoren aan Henk wordt gemeld. Henk kan
dan de bond inlichten. Uiteraard betekent dit wel drie verliespunten voor het
team met de ontbrekende speler.
e) De stichting “It Nije Formidden” wil een defibrillator aanschaffen. Er wordt
gevraagd wie hiervoor opgeleid wil worden. De stichting vraagt 2 personen per
vereniging. Joke, Levy en Henk Jepkema stellen zich beschikbaar voor de AED
cursus (automatische externe defibrillator). Op de vragen over
verantwoordelijkheid en verzekering komt het bestuur nog terug.
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4. Jaarverslag Penningmeester
Nico ligt het jaaroverzicht en de begroting toe. Vragen uit de zaal over de hoogte
van het bedrag voor het clubblad en de clubkampioenschappen worden
beantwoord. Herman deelt mee de zaalhuur met voor het komende jaar met 6,5%
verhoogd zal worden.
Er komt een voorstel uit de zaal om de 2 verplichte Grote clubactieloten aan de
vereniging te schenken. Geldprijzen die gewonnen worden zijn voor de vereniging
en andere prijzen kunnen als prijzen dienen bij toernooien of clubavonden. Hier
wordt tijdens de vergadering niet over beslist vanwege de slechte opkomst. Het
bestuur komt hier zonodig op terug.
Michel van der Goot stelt zich beschikbaar de clubloten binnen de vereniging aan
de man te brengen.
De begroting wordt goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
De administratie is wederom goedgekeurd. Dit keer door Ate Bootsma en Henk
Jepkema. Duco Lemke neemt plaats in de kascommissie in plaats van de
aftredende Henk Jepkema.
6. Verslag sponsorcommissie
Er zijn nieuwe shirtsponsors nodig want een aantal teams zitten voor volgend jaar
nog zonder. Johan Lentz treed af binnen de sponsorcommissie. Joke wil zijn taken
graag overnemen en neemt plaats in de sponsorcommissie samen met Herman
Bos.
Een opmerking uit de zaal is of er weer een sponsormap kan worden gemaakt
waarmee men een potentiële sponsor kan benaderen. De commissie gaat hiermee
aan de slag.
Voor printwerkzaamheden houdt Richard Thoen zich aanbevolen.
7. Verslag redactie clubblad
Doordat Richard Thoen het printwerk op zich heeft genomen is er veel meer
mogelijk met het clubblad mbt kleuren en foto`s. Richard heeft een voorstel mee
voor een nieuwe voorkant van het clubblad. Dit wordt erg enthousiast ontvangen.
Een vraag van Richard is welk logo er op de voorkant van het clubblad moet
komen. Het bestuur komt hierop terug.
De redactie vraagt om versterking. Tijdens de vergadering stelt niemand zich
beschikbaar. Met behulp van een schrijven zal het bestuur alle leden vragen wie
de clubbladredactie wil versterken.

8.1. Verslag jeugd
Nico Bensdorp doet verslag van het afgelopen seizoen. Het ledenaantal fluctueert
nogal. Op dit moment spelen er 4 teams in de competitie waarvan 2
combinatieteams. De trainingen lopen goed tot ieders tevredenheid en er is een
goed contact met de trainer. Arnan Stavenga is clubkampioen geworden.
8.2. Verslag senioren
Henk Meijer doet verslag van het afgelopen seizoen. Verdere bijzonderheden
staan vermeld in het clubblad.
9. Bestuursverkiezing
2009: Nico Bensdorp en Nico Dijkstra zijn aftredend en herkiesbaar. Als er eerder
een nieuwe penningmeester beschikbaar is wil Nico eerder stoppen. Er meldt zich
niemand uit de zaal aan.
2010: Herman Bos en Henk Meijer zijn aftredend en zullen tzt beslissen of ze door
willen gaan.
2011: Yde Jan van der Kooij is aftredend en zal tzt beslissen of hij door wil gaan.
10. Ingekomen stukken
Wanneer men vrijwilliger is binnen de vereniging heeft men een extra verzekering:
“De vrijwilligerspolis verenigingen.”
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
a) Richard merkt op dat leden van de Rabobank een folder hebben gekregen
waarmee ze €5,‐ van de bank op de rekening van een vereniging kunnen storten.
Dit is natuurlijk van harte welkom.
b) De gladde douchevloer blijft een aandachtspunt en het bestuur zal hier
opnieuw aandacht voor vragen bij de stichting.
c) Het 1e team wil niet promoveren uit de 1e klasse. Dit verzoek is ook bij de bond
ingediend.
d) De sleutel van het dorpshuis kan op woensdagavond uit de brievenbus gehaald
worden bij Yde Jan. Adres: Kleasterwei 21, Ysbrechtum.
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e) Van een ieder wordt verwacht dat zij na de trainingen en na
competitiewedstrijden meehelpen de zaal weer op te ruimen. Het is niet de
bedoeling dat iedere keer dezelfde mensen dit doen.

Even voorstellen
Peter van der Noord

Herman sluit de vergadering om 21:05 uur en vanaf dan kan er “vrij gespeeld”
worden.

Even voorstellen,
Mijn naam is Peter van der Noord, zo´n 55 jaar geleden ben ik geboren in Arnhem.
Al na een paar jaar zijn mijn ouders vertrokken richting het noorden,
naar Sneek. De stad Arnhem zie ik nu alleen als ik mijn geboorteplaats moet
opgeven. Ik woon al zolang in Friesland dat ik mij een Fries durf te noemen. Ook
met de Friese taal kan ik wel uit de voeten, ik kan in ieder geval alles verstaan.
Ik ben ook getrouwd met een Friezin, Brechtje Oppewal.
Na mijn opleiding ben ik gaan werken als groepsleider bij Philips in Leeuwarden
en daar ontstond de eerste liefde voor het tafeltennissen. Natuurlijk heb ik wel
eens eerder ´ge‐ ping pongd´, maar nu tafeltennis! In die tijd had Philips in
Leeuwarden zijn eigen sportvereniging, Phileon genaamd. Ik denk dat de naam
PSV alleen door Philips in Eindhoven gebruikt mocht worden, vandaar deze
naam. Na twee jaar vijfde klas zijn we, Phileon 2, gepromoveerd naar de vierde
klas.
Midden tachtiger jaren werd ons gezin uitgebreid met drie kinderen, waaronder
Rik, een ieder binnen YOS wel bekend. Overdag naar Leeuwarden om te werken
was geen probleem, maar dan ´s avonds nog trainen en in het weekend
competitie of toernooien dat werd mij wat teveel, helaas heb ik toen alleen een
bezoekje gebracht aan de tafeltennis club ´Sla Del´ in Sneek en niet aan YOS,
want dan was ik zeker blijven tafeltennissen.
Vaak heb ik gedacht en ook anderen moedigden mij aan, om te gaan
tafeltennissen bij YOS, maar de woensdag avond was voor mij een probleem. Ik
speelde in die tijd piano in een gospelgroep van de kerk en deze oefende al jaren
op, u raad het al, woensdagavond. In 2006 kreeg ik last van hartritmestoornis.
Niet echt iets ernstigs, maar toch iets waarbij je gaat nadenken over beperkingen
die je als mens kan oplopen. Van de cardioloog moest ik gaan sporten, ik heb
toen twee jaar aan fitnesstraining gedaan, maar ik ben daar niet echt een typ
voor. Zeker wanneer je de moed moet opbrengen en in je eentje te gaan fietsen
zonder vooruit te komen. Na een tijdje kwam het idee van tafeltennis weer
boven borrelen en dus speel ik nu al weer voor het tweede seizoen mee bij YOS.
Peter van der Noord
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Open Oudega op vooravond FK

Kerststerren dubbeltoernooi 55+

Aan de vooravond van de Friese kampioenschappen werd er gestreden om het
Open Oudegaaster kampioenschap. Veel leden vonden het niet een ideale
voorbereiding om vrijdagavond te tafeltennissen. Maar een klein groepje diehards
was wel present.
Ondanks dit Fries kampioenschap namen er toch ruim 40 spelers deel. Mooi was
om te zien dat er heel veel recreanten op dit toernooi afkwamen. Van de 40 à 45
deelnemers waren dit er 25.
Voor YOS kwamen Frederik en Dennis uit in de ene A‐poule en kwam Sandra uit in
de andere A‐poule. Dennis wist Anko in de poule op de voet te volgen. Hij verloor
alleen van hem. In de andere groep was het veel spannender. Niet om de eerste
positie want daarin zegevierde Richard Klein. Om de tweede plaats was het
dringen geblazen. Rinse Cramer klopte heel verrassend Tjalling, die op zijn beurt
Willem van der Velde een kopje kleiner maakte, Zo leek Tjalling toch nog de beste
papieren te hebben. In de slotwedstrijd moest Tjalling tegen Sandra en zij tikte
Tjalling in de vijfde game met 17‐15 van de tafel en zo plaatste Willem zich.
Richard Klein was in de halve finale helaas te sterk voor Dennis.
Wat een finale opleverde tussen Anko en Richard. Waarbij Anko zijn zoveelste
kampioenschap op zijn naam wist te schrijven.
In de B klasse was er volop spanning. Abdou Aldo uit Lemmer won evenveel
partijen als Fokke Rosier en Henk Jepkema, maar in games werd Aldo kampioen.
Helaas voor Henk eindigde hij achter beide op een derde plek.
Bij de recreanten wist Klaas Dijkstra, inderdaad de zoon van, nog de tweede prijs
binnen te slepen. Zo eindigde er weer een prachtig toernooi in het altijd gezellige
Joo.

Beste tafeltennis‐sterren,
Een verslagje van het tafeltennis dubbeltoernooi van de woensdagmiddag
seniorenploeg gehouden op 16 december 2009.
We noemen het bij deze maar het Kerststerren dubbeltoernooi.
Door H. Meijer, N. Bensdorp en R. Gebben werd een verdeling opgemaakt waarbij
in 2 poules van elk 4 teams werd gespeeld.
In de kruisfinales werd er in vijf games gewonnen door A. Dijkstra / M. Bos van H.
Meijer / G. Esders. Setstanden 9‐11, 12‐10, 7‐11, 11‐7, 11‐9.
N. Bensdorp / Mevr. L. Hoitingh tegen K. Meesters / H. Repko. Setstanden 12‐14,
12‐14, 9‐11. Door deze uitslagen kwamen in de finale tegen elkaar uit A. Dijkstra /
M. Bos en H. Repko / K. Meesters.
In de eerste games werd er om en om gewonnen, eerst door Dijkstra / Bos met de
setstand 11‐8, daarna door Repko / Meesters met 8‐11.
Of het nu komt door de praatjes die de heer Repko tijdens het spelen bezigde, zal
wel een raadsel blijven, maar de tegenstanders konden het niet meer bolwerken
en verloren de volgende games met 2‐11, 2‐11.
De volledige uitslagen waren als volgt:
8.
Theo Huisman / Sjirk Dotinga
7.
Wiebe van Tuinen / Ate Bootsma
6.
Theo Wahle / Andries v.d Greft
5.
Roelof Gebben / Richard Bodewes
4.
Nico Bensdorp / Lia Hoitingh
3.
Henk Meijer / Geert Esders
2.
Anne Dijkstra / Martien Bos
1.
Keimpe Meesters / Henk Repko
Met dank van de woensdagmiddag seniorenploeg aam de organisatie van dit
Kerststerren toernooi.
K. Meesters
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Nu wél kampioen

Eindstanden competitie senioren

Vorig seizoen begon YOS 4 als favoriet in de derde klasse A. In het voorjaar van
2009 was ons team op 1 punt verschil niet kampioen geworden, dus dit jaar
wilden we proberen om het niet op de allerlaatste puntjes aan te laten komen. In
dezelfde formatie; Levy, Bram, Frederik en ikzelf gingen we de competitie aardig
van start met een 3‐7 overwinning op het team van Noppen. Halverwege het
seizoen werd duidelijk dat het kampioenschap tussen Effect 1 en ons zou gaan.
Tijdens de tweede helft van het seizoen kwam het team echt op stoom en werd er
achtereenvolgend met 10‐0, 7‐3 en 10‐0 gewonnen. Dit gaf ons een kleine
voorsprong op het vlaggenschip van IJlst. De een‐na‐laatste wedstrijd was tegen
Ijlst en met veel 5 setters onze kant op wisten we een verassende 8‐2 op het
scorebord te toveren. Hierna was het kampioenschap nagenoeg binnen en sloten
we het seizoen af met een 9‐1 overwinning op ODI 2. Met gemiddeld 7,5 punt per
wedstrijd kunnen we spreken van een erg succesvol seizoen met mooie
wedstrijden en gezellige tegenstanders.

1e klasse

Frederik van Overbeek zal het vierde team van YOS komend seizoen verdedigen
samen met Dennis, Sandra en Yde‐Jan nadat hij een moeilijk te weigeren
aanbieding kreeg van dit gezellige team. Wij drieën hebben dankzij onze
vooruitzichten in de tweede klas Justin Zeeders van Effect los kunnen weken.
Komend seizoen gaan we keihard trainen op de tafeltennisprestaties en
verwachten we zonder problemen het gezelligheidsniveau te handhaven.

3e klasse A

DHWZ/Buitenpost 1
YOS accon avm 1
Anja 1
Dokkum 2
Delta Impuls

4e klasse A
8‐46 (P)
8‐42
8‐41
8‐40
8‐31(D)

2e klasse
YOS accon avm 2
Griffioen 1
Drachten 1
DHWZ/Buitenpost 2
Ready 4
Anja 2

YOS accon avm 4
Effect`78 1
Delta Impuls 3
Drachten 3
YOS accon avm 5
ODI 2

Persoonlijk heb ik erg veel zin in de komende competitie en ik hoop dat we alvast
een voorproefje kunnen geven tijdens het FK, waar ons hele team te zien zal zijn.
Ik wil Frederik bedanken voor zijn tomeloze inzet en ik verwacht dat hij geen
problemen zal ondervinden om in te burgeren bij het vierde team.
Douwe
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8‐63 (P)
8‐39
8‐35
8‐35
8‐28 (D)

4e klasse B
10‐69 (P)
10‐64
10‐61
10‐44
10‐42 (D)
10‐20 (D)

Schieringen 1
YOS accon avm 7
DHWZ/Buitenpost 4
Dokkum 4
FTTC 5
Ready 6

10‐83 (P)
10‐70
10‐54
10‐48
10‐25 (D)
10‐25 (D)

5e klasse
10‐75 (P)
10‐64
10‐52
10‐40
10‐39 (D)
10‐30 (D)

3e klasse B
Drachten 2
Dokkum 3
YOS accon avm 3
Delta Impuls 2
Griffioen 2
FTTC 4

Ready 5
Bergum 3
YOS accon avm 6
Griffioen 3
Delta Impuls 4

10‐76 (P)
10‐60
10‐57
10‐46
10‐35 (D)
10‐26 (D)

Bergum 4
YOS accon avm 8
YOS accon avm 10
Schieringen 2
Drachten 4
Effect`78 2
YOS accon avm 9
Flecke/Mepta 1

10‐66 (P)
10‐59
10‐54
10‐52
10‐50
10‐44 (D)
10‐37 (D)
10‐37 (D)

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

YOS accon avm 6
21
24
18

16
15
08

76%
62%
44%

Johan Niemarkt
Henk Meijer
Ate Bootsma

27
21
30
9

21
16
22
2

77%
76%
73%
22%

Sietse Altena
Henk Jepkema
Marcel Vlaandere

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

27
21
27

22
13
10

81%
61%
37%

27
30
21
9

24
25
13
4

88%
83%
61%
44%

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

Januari
24
21
15

14
11
1

58%
52%
6%

29
29
26

21
21
15

72%
72%
57%

YOS accon avm 7

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

Agenda senioren

30
21

18
9

60%
42%

Remco Kluiwstra
Age van der Goot

27
9

9
0

33%
0%

Joo Cup (Oudega W) toernooi op uitnodiging
Start competitie met acht teams
Geen tafeltennis voor alle groepen i.v.m toneel

3 | wo
19 | vr

19.15 uur
19.00 uur

5e clubavond
Gelijke batje toernooi

19.15 uur
19.15 uur

6e clubavond
7e clubavond

13.30 uur
19.15 uur

Geen tafeltennis 55+
verplaatst naar donderdag 22 april zelfde tijd
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*

Maart
YOS accon avm 8
Herman Bos
Jan Kars
Uco Boxma

3 | wo
31 | wo
26
29
20

19
17
10

73%
58%
50%

Els Rietdijk
Nico Bensdorp
Joke Hijlkema

15
27
28

12
17
5

80%
62%
17%

YOS accon avm 10

Nico Dijkstra
Steve Livsey

18.30 uur

Februari

YOS accon avm 9

YOS accon avm 5

22 | vr
25 | ma
27 | wo

Klaas Groenhof (p)
Ron van
Oldenbarneveld
Richard Thoen
Hanneke Thoen
Ralph Kraeger

20
23

18
12

90%
52%

18
10
5

9
2
1

50%
20%
20%

April
21 | wo
28 | wo
28 | wo

Mei
5 | wo
7 | vr
12 | wo
19 | wo
26 | wo

Juni
2 | wo
???

19.30 ‐ 21.30 uur

Vrije training*
Idefixtoernooi 2010 (deelnemers uit Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel)

*) Vanaf woensdag 12 mei is er vrije training voor iedereen. Het is dan zomerstop.
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.
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YOS 2: Stoppen of doorgaan?
Na het lezen van de indeling kwamen we tot de conclusie dat het kampioenschap
een utopie was en dat handhaving geen problemen moest opleveren. Met een
indeling van Ready, Buitenpost, Drachten, ANJA en het uit de eerste klas
gedegradeerde Griffioen ging we uiteraard toch vol goede moed van start. YOS2
bestaat uit 4 man (Marcel, Joram, Michel en Duco) maar Marcel zit heel vaak met
zijn werk (buiten Fryslan) en kan dus vaak niet spelen.
De openingswedstrijd ging tegen Ready en die werd met 8‐2 teruggestuurd. Een
goed begin is het halve werk toch? De volgende match was thuis tegen (het sterk
geachte) Buitenpost. Duco kon helaas niet meespelen, hij was geveld door een
zware middenoorontsteking. Gelukkig voor het team was Marcel zijn job
afgelopen en moest hij wachten op een nieuwe opdracht. Met Buitenpost werd de
vloer aangeveegd: 9‐1.Uit naar Drachten zou ook een zware beproeving (kunnen)
worden. Daar Marcel geveld was door de griep en Duco nog niet hersteld was ging
Douwe mee als invaller. Drachten, met de gehaaide Jan Knikkenberg in het team,
wist ons aardig aan het wankelen te brengen maar mede door de prachtige
overwinning van Douwe op Jaap Prins werd er een mooie 5‐5 weggehaald. Toen
uit naar de klei: Zwaagwesteinde. Onze vrienden van de snackbar stonden ons op
te wachten maar konden na afloop alleen het hoofd buigen: 2‐8. We begonnen
stiekem een beetje te dromen van een historische triomf in de 2e klasse.

Wij tegen ANJA en Griffioen tegen Buitenpost en de laatste (hoe verzinnen ze het)
moesten we tegen elkaar in Wolvega. Wij wonnen heel sterk en fanatiek met 10‐0
en (tja hoe bestaat het) Griffioen verloor met 7‐3 van Buitenpost. Dus, jawel,
stonden we met nog 1 pot te gaan 1 punt voor!
Dus op maandag 30 november 2009 met een sterke delegatie op naar Wolvega.
Marcel, Joram en Michel zouden spelen en Duco en Benno (onze vaste supporter)
op de bank. Het werd een bloedstollende wedstrijd (Michel stond de eerste
wedstrijd te trillen als een rietje, Joram keek dwars door iedereen heen en Marcel
had geen nagels meer op zijn vingers) met af en toe onsportieve opmerkingen en
soms scheldwoorden, sussende woorden, praatsessies buiten onder het genot van
een sigaret, aanmoedigingen (leuke, maar ook vervelende), stokende supporters
en een aai over de bol kwam het tot een 2‐2 tussenstand.
Het kon dus alle kanten op, maar toen begon Michel zich erin vast te bijten en
pakte een 3‐2 voorsprong, Marcel tikte de altijd vriendelijke Mark Schwering van
de tafel en toen mocht Joram het afmaken. En die maakte het inderdaad af,
tafeltennis van een andere planeet en een kansloze tegenstander. Het vijfde punt
was binnen en er mocht gedanst worden, tranen vloeiden (ik weet niet bij wie,
maar niet bij ons uiteraard: we zijn geen mietjes!) We waren kampioen en de
missie was geslaagd. Uiteindelijk werd er gewonnen met 3‐7 en eindigden we dus
met 5 punten voorsprong op de 1e plaats!!!!

Griffioen was de volgende horde en daar moesten we natuurlijk sterk voor de dag
komen. Op de helft van de competitie stonden we 1 punt op hun voor en dat punt
wilden we vasthouden cq uitbreiden. Het werd een avond om nooit te vergeten.
Iemand van Griffioen wist het bloed van ons zo onder de nagels weg te zuigen dat
Marcel zelfs het batje erbij neergooide en zwaar gepikeerd en aangeslagen de zaal
verliet. Deze man heeft de hele avond lopen zieken en zeiken dat zelfs zijn
medespelers er schande van spraken. Na een prachtige 5‐2 voorsprong werd het
door al het geouwehoer een magere 5‐5. De hele avond werd hierover nog
(na)gesproken.
De competitie ging uiteraard gewoon door en na twee gelijke spelen van ons
tegen Buitenpost (uit) en Drachten (thuis) en twee grote overwinningen van
Griffioen op ANJA en Ready, hebben we met zijn allen om de tafel gezeten en het
besluit genomen om er een half jaartje uit te gaan. Voor het hele team wel lekker,
Michel verwacht net als Joram zijn eerste kind, Marcel heeft het druk met zijn
werk en Duco wilde ook wel eens een tijdje wat anders. De achterstand op
Griffioen was opgelopen tot 6 punten. We moesten nog twee wedstrijden spelen.
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Aan de bar was het gezellig alleen niet te laat en niet teveel drank want het was
een maandagavond. Dus de overwinning gaan we vieren op 23 januari 2010 a.s. in
de Stolp (bowlen en drinken aangeboden door onze sponsor Optascan) en daarna
lekker eten en weer flink nabieren in de stad. Maar ja de vraag die nog overblijft
en in de kop gesteld: Stoppen of doorgaan? Lijkt me duidelijk: DOORGAAN! Het
stoppen stellen we nog maar even uit ;‐)
Duco
Aanvoerder YOS 2
Omdat, door de zware middenoorontsteking en problemen met het evenwicht,
ikzelf een waardeloos seizoen heb gehad en slechts 3 wedstrijden heb kunnen
spelen wil ik hierbij nog bedanken: Michel voor de altijd opbeurende telefoontjes
en geweldige inzet, Joram voor de fantastische wedstrijden en het samen
genieten van een sigaretje, Marcel voor de mooie overwinningen en de
aanwezigheid (wil nog wat andere dingen zeggen maar dat wil je niet ;‐)), Douwe
voor zijn invalbeurt in Drachten, Benno voor de support, Herman voor de altijd
leuke en goede stukjes en Loek voor zijn sponsoring en het niet bemoeien met de
competitie ;‐)

Teamindeling senioren
1e klasse

YOS accon avm 1
Sjoerd Jellema | 575087
Jan Wierda | 423093
Pieter Zondervan | 058‐2519538
Sponsor:
Accon AVM

YOS accon avm 2
Michel v/d Goot | 572021
Duco Lemke | 426561
Joram Nikkels | 439774
Marcel Ubels | 420299
Sponsor:
Optascan
2e klasse

YOS accon avm 3
Levy Blauw | 785170
Douwe Reitsma | 332468
Bram Bosma | 431445
Justin Zeeders | 06‐55171884
Sponsor:
HB Landmeetkundige Dienstverlening
3e klasse

YOS accon avm 4
Dennis van Gaalen | 06‐14296317
Sandra van Gaalen | 06‐12338310
Yde Jan v/d Kooij | 06‐30118303
Fredrik van Overbeek | 532125
Sponsor:
Verkeersschool van der Goot

YOS accon avm 5
Nico Dijkstra |421063
Remco Kluiwstra | 425292
Steve Livsey | 06‐42556833
(r) Age v/d Goot | 418340
Sponsor:
???
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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
Nico Bensdorp | 541005
Sponsor:
???

Agenda
‐ Woensdag 3 februari

5e clubavond

‐ Woensdag 3 maart

6e clubavond

‐ Woensdag 31 maart

7e clubavond

‐ Woensdag 28 april

8e 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.

5e klasse

YOS accon avm 8

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.

Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Uco Boxma | 0513‐417777
Richard Thoen | 785412
Ralph Kraeger | 460380
Joke Hijlkema | 06‐41308334
Sabine Janssen | 460945
Sponsor:
OTS Interstudie

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

Reserves
Rik van der Noord | 420293
Ron van Oldenbarneveld | 0517‐850426
Jelle Jan Koopmans | 417600
Groetjes,
Sandra en Yde Jan

21

22

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

Tussenstand clubavond 2009‐2010

YOS huldigt (dubbel)kampioenen

Stand na 8 ronden

Naast dat er op de altijd gezellige afsluitingsavond van het najaarsseizoen dit jaar
twee kampioensteams gehuldigd konden worden in de tweede en derde klas,
respectievelijk YOS 2 en YOS 4 werd er op de avond zelf als afsluiting van het
seizoen in twee poules gestreden om het dubbel kampioenschap.

29‐april

Min slechtste ronde

Naam

Totaal

Plaats

Totaal

Plaats

Jan Wierda

40

1

31

1

Nico Dijkstra

30

2

26

2

Douwe Reitsma

26

3

25

3

Levy Blauw

24

5

24

4

Steve Livsey

23

6

23

5

Sandra van Gaalen

26

3

22

6

Bert Meijer

22

7

19

7

Frederik van Overbeek

19

9

19

7

Jan Gutteling

19

9

19

7

Henk Meijer

21

8

18

10

In de A‐poule was het dubbel Levy Blauw en Remco Kluiwstra, beide uitkomend in
de derde klas te sterk voor Sandra van Gaalen en Douwe Reitsma, ook twee derde
klas spelers die verloren met 3‐0.
De derde plaats was voor Yde Jan v.d Kooy en Nico Dijkstra die met 3‐1 wonnen
van het dubbel Joram Nikkels en Henk Meijer.
In de B‐poule won Roelof Gebben met Rik van der Noord de finale met 3‐1 van
Henk Repko en Richard Thoen.
De derde plaats was hier voor Herman Homan en Andries v.d Greft die met 3‐0
wonnen van Jelle Jan Koopmans en Bert Meijer.
Nadat de vleesprijzen waren verdeeld over alle dubbelspelers kon iedereen zich
nog even opmaken voor de afsluitende speech. Dit onder het genot van een hapje
en drankje uiteraard.
Van onze sponsor Michel van der Goot kregen we 2 mooie teltafels aangeboden.
Die komen natuurlijk heel goed van pas!

Al met al weer een perfecte afsluiter van alweer een tafeltennisjaar!
PS: Het was niet voor iedereen een perfecte afsluiter. Jelle Jan hoopte aan het
einde van de avond naar huis te kunnen gaan met zijn 3 verdiende karbonades.
Helaas voor hem waren de karbonades van de bar verdwenen. Er moet iemand
geweest zijn die vond dat hij of zij er meer recht op had.
Jelle Jan hoopt dat de karbonades gesmaakt hebben!
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30ste Snits‐Wymbrits

Een kanjer

Zaterdag 14 november, de 30ste editie van het inmiddels befaamde Snits‐Wymbrits
toernooi. Dit jubileum betekende gratis inschrijven en het was dan ook een
gezellig drukke boel zo even na het middaguur.
Bij de senioren was dit jaar gekozen voor een relatief kleine A en C poule, en een
behoorlijk grote B poule. Bij de jeugd waren de poules allemaal redelijk gelijk aan
elkaar qua formaat.

Ruim vijfendertig jaar geleden kwam er een nieuw team van Kraak’m voor het
eerst naar Oudega. Er is geen sport waarin je beter contacten legt dan in de
tafeltennissport. Je bent ruim vier uur bij elkaar en tussen de partijen door heb je
heel vaak wel even tijd voor een praatje. Het klikte meteen tussen O.D.I. en Henk
Meijer, Tjeerd van Bachum en Henk Zuidinga.

Het is ook al bijna traditie dat 2 kanonnen van ODI het bij de senioren beslissen
wie zich meester van het toernooi mag noemen. Dit jaar was Marco de Kleine de
baas over Anko Baarda. Marco won in 4 sets (11‐9 2‐11 11‐8 11‐8).
In de B poule moest er knap geknokt worden (door de grote poule) om uiteindelijk
de finale te bereiken. Dennis van Gaalen en Frederik van Overbeek hadden elkaar
al getroffen in de voorronde, maar moesten het nog eens bewijzen in de finale.
Wederom was Dennis te sterk en won in 4 sets (9‐11 11‐2 11‐3 11‐5) van Frederik.
In de C poule was Anne Dijkstra ongenaakbaar tegen Jelle‐Jan Koopmans. In
slechts 3 sets sleepte Anne de winst binnen (11‐6 11‐5 11‐9).
Bij de jeugd gooiden onze Job Lanting en Arnan Stavenga hoge ogen en moesten
in de finale beslissen wie de grootste beker in ontvangst mocht nemen. In een
spannende 5 setter was het uiteindelijk Job die aan het langste eind trok (9‐11 11‐
7 3‐11 11‐8 11‐7).
In de B poule bij de jeugd geen YOS‐jeugd in de finale. Robin Vereecken en Mark
Baudet deden er nog een schepje bovenop qua spanning, waarna uiteindelijk
Robin in 5 sets winnaar werd (9‐11 8‐11 11‐8 77‐8 13‐11).
In de C poule werd Mark Walinga (waarschijnlijk gecoacht door vader Martin)
eerste in het nadeel van Hetzer Buren. Beide spelers spelen bij ODI. In 5 sets won
Mark (12‐14 11‐6 11‐9 9‐11 11‐8).
Zo werd een middag tafeltennis toch weer een succes met 3 winnaars en 3
tweede plaatsen voor YOS. Wel grappig om te zien dat in elke poule uiteindelijk
twee club genoten tegen elkaar uit zijn gekomen in de finales. Er werd nog
nagetafeld door een klein groepje die‐hards en zo eindigde de dag voor hen met
Babi‐Pangang, Nasi en Koe‐Lu‐Yuk.

Er waren in die tijd slechts een paar clubs in de regio en we waren dan ook blij
verrast dat ook in IJsbrechtum een club uit de grond werd gestampt. In dat knusse
dorpshuis It Formidden was het heerlijk toeven en, zo vonden Henk en zijn maten,
was het stukken beter dan op de oude koude zolder in Sneek. Al gauw kwamen de
mannen in bestuur en commissies en zo werd ook het contact met O.D.I.
intensiever. Effect werd in ‘78 opgericht en nu werden de clubbanden pas echt
hecht.
Jaarlijks vanaf 1979 het Dryltst – Wymbrits organiseren en in alle dertig
toernooien die we nu achter ons hebben zat Henk Meijer in de organisatie.
Richard had een prachtig bord voor Henk gekocht en wat jammer nou: Henk was
ziek. Dat applaus moest Henk missen, maar dat krijgt hij ongetwijfeld nog wel.
In de tachtiger jaren traden Y.O.S. Effect ‘78 en O.D.I. voor het eerst naar buiten.
Een sporthal in Sneek was er niet te krijgen dus trokken de stoottroepen naar Sint
Niek en in de plaats waar Henk zijn roots liggen werd samen met Mep ta de Friese
kampioenschappen georganiseerd. Een paar jaar geleden werden de Friese
kampioenschappen opnieuw (en wel twee jaar achter elkaar) georganiseerd.
Y.O.S. ( en als je Y.O.S. zegt, dan zeg je Henk ) Effect ’78 en Oudega waren ook nu
weer van de partij. Het werden twee schitterende toernooien en dat was voor een
groot deel aan een paar toppers te danken.
Henk, Johan en Ate kwamen ook vele malen naar It Joo en vooral in de
wedstrijden tussen deze Y.O.S. old stars en Ytsje, Jantsje en Tjalling werden de
banden alsmaar hechter. Henk was ook een vaste gast bij de Joo Cup en in alle
klassiekers sinds 1984 heeft hij er geen één gemist. Wedstrijden tussen O.D.I. en
Y.O.S. worden altijd in een vriendschappelijke sfeer afgewerkt. En weet je hoe dat
komt? Iedere club speelt zoals de clubleiding dat wil. Spelers met een andere
mentaliteit zijn niet welkom en daarom speelt ook Y.O.S. zoals de clubleiding dat
wil en in die leiding neemt Henk een heel belangrijke plaats in. Y.O.S. wees trots
op Henk, jullie hebben echt een kanjer in huis.
Auke Stroband en Richard Klein
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YOS 2 x 2e bij Open IJlster kampioenschappen

Polderboy pakt prijs

Op zaterdag 10 oktober werd het Open IJlster kampioenschap weer gehouden.
Voor YOS waren Nico Dijkstra, Klaas Groenhof, Sandra en Dennis van Gaalen in de
race. Nico, Sandra en Dennis kwamen uit in de A‐poule en Klaas in de B‐poule.

Uiteraard was er ook dit jaar weer een delegatie van YOS die de club
vertegenwoordigde bij het altijd weer gezellige Poldertoernooi in Emmeloord.
Helaas was deze delegatie enigszins uitgedund. Waar we normaal met een groepje
van vijf of zes mensen daar heen gingen waren we nu met zijn vieren. Levy,
Richard, Douwe en Sandra. In Emmeloord zagen we uiteraard nog wel bekenden
zoals Justin die nu ook lid is bij ons en Johan van ODI/ FTTC.

In de A‐poule was er op voorhand één grote favoriet, namelijk: Johan Vogelzang
van FTTC. Na de eerste ronde (gespeeld in twee poules), de halve finale en de
finale bleek dat Johan inderdaad de sterkste was van iedereen. Verrassend was
wel dat Dennis tweede werd, na in de halve finale Siebe Hiemstra verslagen te
hebben. Nico en Sandra kwamen allebei de eerste ronde niet door.
In de B‐poule verloor Klaas Groenhof in de finale van Jornert Glimmerveen,
waardoor ook Klaas tweede werd.
Ron van Oldebarneveld was nog wel aanwezig als supporter met David (Ron zijn
zoontje), maar ook dit zorgde er niet voor dat Dennis en Klaas de titels pakten.
Desondanks toch tweemaal een prijs voor YOS. Leuk was ook dat Klaas zijn
vriendin Janneke als recreant ook de strijd aan durfde te gaan.

In de dubbel sneuvelde Sandra met een niet onbekende toegewezen dubbelmaat,
namelijk Bert Bruinsma van Ready, in de kwart finale. Er waren in de dubbel geen
successen te noteren. In de enkel waren Levy en Sandra helaas net niet door en
kwam Richard ook niet door zijn poule heen. Waar iedereen van YOS een beetje
gehoopt had op een prijs voor Richard, die van te voren in de auto al tot
polderboy was verkozen, speelde Douwe erg sterk. waar hij even heel dichtbij een
plekje in de finale van de F‐licentie was moest hij uiteindelijk spelen om de 3e / 4e
prijs. Deze wedstrijd wist Douwe succesvol af te ronden en ging hij als polderboy
met een dikverdiende 3e prijs naar huis.

Onderscheiding Appie van der Heide
Op woensdag 18 november j.l. werd in Leek de jaarlijkse vrijwilligersavond,
georganiseerd door het afdelingsbestuur van de NTTB‐afd. Noord, gehouden.
Tijdens deze gezellige bijeenkomst in het Sportcentrum in Leek, stond voorzitter
Wieb Roffel tijdens een korte toespraak enige momenten stil bij de enorme
betekenis van Appie van der Heide.
Appie heeft zich een groot aantal jaren ingezet voor de organisatie van
tafeltenniscompetitie in de toenmalige afdeling Friesland.
Dezelfde werkzaamheden zijn door Appie van der Heide voortgezet in de daarna
opgerichte afdeling Noord.
De voorzitter prees de tomeloze inzet van dhr. van der Heide en verleende aan
hem de titel Lid van Verdienste en overhandigde de daarbij horende erespeld.
Zo af en toe is het goed om even stil te staan bij mensen die veel voor het (Friese)
tafeltennis betekenen. Toen wij van de deze onderscheiding hoorden vonden we
het mooi om hier in het clubblad nog even aandacht aan te schenken. Dit omdat
Appie binnen YOS ongeveer wel bij iedereen bekend is en het best gezegd mag
worden hoeveel hij doet voor onze mooie sport.
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Uitkomst Motivaction‐onderzoek: Tafeltennisser
zoekt
Onlangs is onderzocht wat voor een profiel hoort bij de tafeltennisser. Hieronder
kunt u de verkorte versie daarvan lezen.

Hoogopgeleid zonder kinderen
In vergelijking met wat men mag verwachten ten opzichte van Nederland, kwam
voor de NTTB een groep duidelijk als overwegend naar voren. Het volgende is
bekend over dit mentality profiel:
Motivaction: “Dit milieu omvat 1,3 miljoen Nederlanders. Ongeveer evenveel
mannen als vrouwen behoren tot dit milieu. Het opleidingsniveau is relatief hoog
en de inkomens zijn gespreid, met zowel een piek bij zeer hoge inkomens als bij
zeer lage inkomens. Men is vaak alleenstaand, zonder kinderen of (nog) inwonend
bij de ouders.”
Als het gaat om het karakter van de tafeltennisser zou volgens onderzoeksbureau
Motivaction het volgende van toepassing zijn:
Motivaction: “Een comfortabele leefstijl zonder al te veel opgelegde
verplichtingen wordt nagestreefd. Materiële zaken spelen geen primaire rol: luxe
is welkom, maar vormt geen 'must'. Ambitie staat betrekkelijk los van status of het
streven naar maatschappelijke erkenning. De leefstijl is individualistisch en gericht
op het hier en nu.”

YOS accon‐avm stelt teleur op het FK
16 Januari werd in Leeuwarden het Friese tafeltennis kampioenschap gehouden.
Met totaal 180 deelnemers in de verschillende klassen, zowel senioren als jeugd.
Onze vereniging stelde, met ruim 20 senioren en 9 jeugdleden die deze dag voor
de prijzen streden, enigszins teleur.
Bij de senioren haalde alleen Sandra van Gaalen een prijs.
Het was wel de hoofdprijs bij de dames in de licentie klasse D,E en F. Zo werd zij
voor de derde keer op rij fries kampioene. In de finale verloor ze de eerste set met
8‐11 maar de daarop volgende drie sets werden gewonnen (11‐7, 11‐8, 11‐7)
tegen Bianca Huitinga van Ready uit Leeuwarden. Een goed resultaat van Sandra
die in de competitie derde klas speelt en zeker met dit succes van zich zal laten
horen het komende seizoen.
Het dubbel Duco Lemke/Joram Nikkels behaalde de halve finale. En Nikkels haalde
in het enkelspel nog de kwart finale, maar helaas geen medailles voor de mannen
van het tweede.
Bij de jeugd behaalde Anton Huisman nog twee prijzen. Hij werd in de tweede
klasse jeugd tweede. Hij voegde daar samen met Lilian dijkhof van Ready nog een
eerste prijs aan toe in het dubbelspel bij de kadetten. Een zeer knappe prestatie.

Sport moet beleving zijn
Interessanter nog is het wanneer er een vertaalslag wordt gemaakt naar wat dit
voor sporten inhoudt.
Motivaction: “Als sporter is het iemand die zich niet persé wil binden. Sport moet
beleving zijn. Ze doorbreken graag conventies en staan open voor vernieuwing. Dit
milieu is niet actief of bewust met de eigen gezondheid bezig. Ze zijn weinig bezig
met gezond eten. Toch leiden deze mensen een actief en afwisselend leven.
Ondanks de ondergemiddelde gerichtheid op vitaliteit en gezondheid doet men
wel veel aan sport. Ze sporten frequent en zijn vaak lid van een sportclub of
volgen sportcursussen. Ook tijdens vakanties ondernemen zij sportactiviteiten.
Sport wordt vaker ervaren als ‘lifestyle’.
Deze groep streeft in hun leven naar het behouden van hun vrijheid. Gebonden
zijn aan vaste trainingsschema's en een vaste samenstelling van teams past
minder bij hen dan bij andere milieus.”
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Eindstanden competitie jeugd
Noordelijke divisie
Actief 1
DTTC ’78 1
YOS accon‐avm 1
GTTC 3
TTVA 2
Dedemsvaart 1

10‐69 (p)
10‐61
10‐50
10‐46
10‐43
10‐31

1e klasse
Midstars 1
Actief (e) 2
Doto 1
YOS accon‐avm 2
GTTC 5
Argus 2

10‐77 (p)
10‐65
10‐56
10‐45
10‐39
10‐18

2e klasse
TTV Assen
Emmen 3
Petstra/DTK`70 2
Tios`66 1
Delta Impuls 1
YOS accon‐avm 3

10‐80 (p)
10‐67
10‐59
10‐52
10‐25
10‐17

3e klasse
TTV Assen 5
Reflex`65 2
Vries 1
TTVA 4
YOS accon‐avm 4
Ready 1

10‐83 (p)
10‐65
10‐54
10‐45
10‐39
10‐13
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Percentage competitie jeugd

Agenda junioren

YOS/Effect ’78 1

Januari

Jornert Glimmerveen (P)
Wolfert Glimmerveen
Job Lanting
Edward van Scheltinga

27
30
21
9

21
16
6
2

78%
53%
29%
22%

8 | vr
29 | vr
30 |za

25
17
14
17

18
9
5
1

Start training
Geen training
Start competitie

April
9 | vr
24 | za
30 | vr

YOS accon‐avm 2
Arnan Stavenga
David Dijkhoff
Anton Huisman
Marius van Scheltinga

9.00 uur

72%
52%
35%
5%

Geen training
Eind competitie
Geen training

Mei
7 | vr
15 | za

9.30 – 13.00 uur

Laatste training
Clubkampioenschappen

YOS accon avm 3
Dorus Rempe
Dennis van der Laan
Chris Fokkema
Lars Breeuwsma

24
24
21
21

9
4
3
0

37%
16%
14%
0%

Afscheid broers Glimmerveen

YOS accon avm 4
Benjamin Huistra
Patrick Kuipers
Matthijs Kessels
Raymond van Kammen

24
21
24
15

16
13
6
2

Tot onze grote spijt gaan de broers, Jornert en Wolvert, Glimmerveen vanaf
januari bij Delta Impuls in Heerenveen spelen. Vanwege praktische redenen
spelen ze liever bij de vereniging in hun thuisstad. Het jeugdbestuur wil hun graag
bedanken voor hun inzet en plezier dat ze hebben gebracht, naast hun goede spel.
Ze zijn samen met Job Lanting en Edward van Scheltinga namelijk 3e geworden in
de Noordelijke Jeugd Divisie! Dit is een hele knappe prestatie. Wij hopen dat jullie
het bij Delta Impuls goed naar jullie zin zullen hebben en wensen jullie nog veel
succes.

66%
61%
25%
13%

Tot ziens bij de toernooien.
Het jeugdbestuur.
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Een nieuwe wereldburger

Teamindeling junioren
1e klasse

YOS accon avm 1
Job Lanting | 438707
Arnan Stavenga|058‐2501042
Anton Huisman|422381
David Dijkhoff (Ready)
Lilian Dijkhoff (Ready)
2e klasse

YOS accon avm 2
Chris Fokkema (Effect`78)
Dorus Rempe|430371
Dennis v/d Laan| 423438
Lars Breeuwsma
Marius van Scheltinga
3e klasse

YOS accon avm 3
Rixt‐Marije Heerschop |569265
Matthijs Kessels
Raymond van Kammen
Lennart Keuning (r)

Weblinks
Op “de digitale wereld”, ook wel internet genaamd, is van alles te vinden over
tafeltennis. Hieronder een kleine greep uit vindplaatsen hiervoor.
Namens de hele club, van harte gefeliciteerd met jullie dochter!
Volledig vernieuwde sites
http://www.nttb.nl/
http://www.ttv‐yos.nl/portal/
Amerikaanse site met webshop en algemene informatie
http://www.megaspin.net
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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 Yde Jan van der Kooij. Zijn adres
is: Kleasterwei 21 in IJsbrechtum (hij woont vier huizen naast Keimpe die schuin
tegenover de kerk, op de hoek van de straat woont).

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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Uit den ouden doos

Kruiswoordpuzzel

horizontaal
1. groepstaal – 5. deel van het lichaam – 7. rund – 8. broodje – 11. geen gehoor
(afk.) – 13. bergplaats – 14. deel van een mast – 16. ego – 18. keukengerei – 19.
alle bedienden aan het hof – 21. interieur – 27. water in Friesland – 28. nummer
(afk.) – 29. bloem.
verticaal
1. jeugdig – 2. verbrandingsrest – 3. drinkgerei – 4. woede – 5. repetitive strain
injury (afk.) – 6. wandbekleding – 9. persoonlijk voornaamwoord – 10. volksstam –
12. kleur – 15. klaar – 16. in opdracht (afk.) – 17. hoestje – 18. onmeetbaar getal –
20. bosplant – 21. splitsingsproduct – 22. zangnoot – 23. Centraal Bureau voor de
Statistiek (afk.) – 24. afslagplaats bij golf – 25. Europeaan – 26. stookmateriaal.

Oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was:
GEFELICITEERD

Een nieuwe rubriek met stukjes van weleer. Heeft u ook iets voor deze
rubriek, lever het aan bij de redactie.
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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)
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 (Drachten)

Advertenties clubblad
Accon■avm (Leeuwarden)
Allicht (Sneek)
Boekhandel Van der Meulen (Sneek)
Cees Klus (Sneek)
De Stolp (Sneek)
Machinefabriek Ruiter en Zn. (Sneek)
Van Giffen en Pieters (Harlingen / Sneek)
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)
Zandstra Sport (Sneek)

Dit boekje is geprint op een

hoog‐volume printer
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