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Het is zaterdagochtend. Gisteravond werd ik door twee dames vriendelijk, doch
zeer resoluut erop geattendeerd dat ik het voorwoord voor het boekje zo spoedig
mogelijk moest inleveren. Het liefst morgen. Vandaag dus.
Perfect om te zien dat twee leden, begaan met de club, op deze manier anderen
motiveren om hen afspraken na te komen. Dit noemen ze ook wel betrokkenheid
iets wat onontbeerlijk is voor elke club, betrokken leden.
Maar naast deze twee zeer betrokken dames was er gister nog een persoon die
om zijn betrokkenheid in het zonnetje gezet moest worden. Ik spreek van moest
omdat wanneer je 27 jaar lid bent van een vereniging waarvan drieëntwintig jaar
als penningmeester je dat meer dan verdiend. Nico Dijkstra is deze persoon.
Ik vond het dan ook een voorrecht om gisteravond, tijdens de jaarlijkse
dubbelavond, namens YOS Nico te benoemen tot Erelid van YOS. Als vereniging
mag je dankbaar zijn dat er leden zoals Nico zijn die zoveel jaren zich belangeloos
inzetten voor hun vereniging. Nogmaals Nico van harte je hebt het meer dan
verdiend.
Het hoogtepunt was de benoeming van Nico tot Erelid maar de dubbelavond was
weer als vanouds, zeer geslaagd. Er werd fel maar sportief gestreden en met
Henk als spreekstalmeester was de toegift spraakmakend. In een half uur tijd de
eerste seizoenshelft samenvatten. Voor een ieder een persoonlijk woordje en alle
prijzen uitdelen. Perfect Henk.
Afgelopen woensdag was er ook de dubbelmiddag van de 55 plussers. Graag had
ik daarbij aanwezig willen zijn maar op het laatste moment moest ik een andere
keuze maken. Maar ook hier een tweetal personen die in het zonnetje gezet
werden. Namelijk Wiebe van Tuinen en Anne Dijkstra. Zij zijn elke woensdag een
uur langer aanwezig zijn om de tweede groep te ondersteunen. Onze dank
nogmaals. Ook bij de 55 plussers zijn er veel leden die zich inzetten om er met
elkaar iets van te maken. Een groep die nog steeds groeiende is en waar elke
woensdagmiddag fanatiek gespeeld wordt. De dubbelmiddag was zeer geslaagd
en ook hier wist Henk treffende woorden te gebruiken bij het uitreiken van de
prijzen.

Marcel Vlaandere
0515‐573591
suzukitandgtparts@planet.nl

Op naar de tweede helft van het seizoen. Een nieuw jaar met misschien wel een
vernieuwde opzet van de tafeltenniscompetitie. Op de site van de NTTB afdeling
noord kunnen jullie lezen wat de voorstellen van de bond zijn. Met een beetje
geluk zullen deze voorstellen ook in dit boekje komen te staan. In de eerste week
van februari is er een vergadering waar we moeten stemmen. Als bestuur zouden
we graag van jullie willen weten wat jullie van de voorstellen vinden. We vragen
jullie, hierbij dan ook, deze voorstellen te bestuderen en aan ons je mening

Kledingcommissie
Levy Blauw
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kenbaar te maken. Dit kan via onze site of rechtstreeks door mij te mailen.
HPMBOS@hetnet.nl Heb je vragen dan kan je altijd terecht bij één van de
bestuursleden.

Mededelingen
Start competitie
De eerste speelweek van de voorjaarscompetitie begint zeer vroeg. Al in week 4,
de week van 24 t/m 28 januari.

Hierbij wens ik iedereen een voorspoedig, gezond en sportief 2011 toe.
Herman Bos

Invallen in de competitie
Altijd melden bij Henk Meijer. Er zullen mogelijk weer invalverboden gelden!
Competitievoorstellen (pagina 21)
Het zou mooi zijn als iedereen hierop reageert voor de eerste week van februari.
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.
Deadline nieuwe kopij 6 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.
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
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Snits Wymbrits

Toekomst voor de talentvolle spelers van YOS?

Op 13 November jl. was er de 31e editie van het Snits Wymbrits toernooi.
Anders dan voorgaande jaren was het deelnemersaantal namens YOS beperkt.
Met maar 14 deelnemers zowel senioren als jeugd werd de strijd aangegaan in
IJlst. Bij de jeugd was er een knappe 2e prijs voor Matthijs Kessel. Aangezien het
deelnemersaantal over het hele toernooi beperkt was werd er bij de senioren
gespeeld in twee poules, een A en een B. In de A kwam alleen Dennis van Gaalen
uit. Hij kwam hier helaas net niet door zijn poule heen.

Het was altijd al de wens van het bestuur om ooit een paar aanstormende
talenten van deze onvolprezen club op stage te sturen naar China, de bakermat
van het tafeltennis.
Het is daar een verplicht vak op school. De sensei corrigeert zijn pupillen met
behulp van een rotanstokje!

Dan over naar de B‐poule. Hierin domineerden de YOS‐ers. Was er in de ene halve
finale tussen Bram Bosma en Frederik van Overbeek de winst voor Frederik en
speelden Nico Bensdorp en Arnan Stavenga tegen elkaar om de andere
finaleplaats. Waarbij Arnan te sterk was voor Nico. Dit resulteerde in een finale
tussen Frederik en Arnan. Frederik ging er met de 1e prijs vandoor.

De uitzending zal plaatsvinden in het najaar van 2011. De kosten van de uitzending
zijn geheel voor de Chinese tafeltennisbond genaamd Ni Hao Hai.
Sandra en Dennis van Gaalen gaan sowieso mee, Nico Bensdorp gaat mee als
interpretator en om zijn materiaalkennis te verrijken, vooral voor hemzelf.
Ook Henk Meijer gaat mee als algemeen leider. Jan Kootstra wijst ook nog eens 4
talenten aan, en gaat zelf uiteraard ook mee.
Ondergetekende is zelf ervaren in deze uitwisseling en een paar jaar terug op
vakantie geweest in Turkije, batje mee uiteraard.
Pingpongtafel naast het zwembad onder een soort carport. Het balletje was nog
38 mm in diameter en er werd tot 21 geteld. En alleen Russen om mee en tegen te
spelen!

Poldertoernooi
Zaterdag 11 december organiseerde TTV Emmeloord het 37e Poldertoernooi voor
alle leden van de NTTB. Normaal gesproken zijn hier altijd wel een vijftal leden
voor te strikken. Helaas was het dit jaar enigszins triest met het enthousiasme
voor dit toch altijd weer leuke toernooi Zo gingen Dennis en Sandra alleen namens
YOS naar dit toernooi. Zij waren niet de enigen die Friesland daar
vertegenwoordigden. Zo waren er dit jaar een negental leden van ANJA en nog
een aantal van andere verenigingen. In het dubbel kwamen ze net niet door de
poule heen maar in het enkelspel hadden ze meer succes. Zo werd Dennis 2e in de
F‐poule en Sandra 1e in de damespoule def. Maar twee deelnemers die toch twee
prijzen weten te winnen. Al met al weer een gezellig dag in Emmeloord.
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Als ik dit schrijf is de aanwas van leden toegenomen dat er overwogen moet
worden om het toneelpodium erbij te betrekken.
Tot blijdschap van Lia Hoitingh heeft zich een seksegenote aangemeld om met en
tegen ons te spelen. Hoewel haar leeftijd nog lang niet de 55 haalt is ze cum laude
door onze zware ballotage gekomen en met graagte aangenomen. Kan ze met Lia
mooi tegenwicht bieden aan al die macho kerels.

Een 55+ér.
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Dubbelavond

Eindstanden competitie senioren

Als afsluiting van het najaarsseizoen werden de dubbelkampioenschappen
gehouden. Voor de 55+ op woensdagmiddag 15 december en voor de senioren in
het algemeen op vrijdagavond. Vrijdagavond 17 december: de dubbelavond in
twee verschillende klassen in het altijd weer sfeervolle dorpshuis in Ysbrechtum.
Deze dubbelavond was zoals altijd samen met de vriendenclub uit Oudega, ODI.
ODI was weer vertegenwoordigd met een zestal leden.

1e klasse A

In de A‐klasse ging de finale tussen Wander Rolsma / Steve Livsey (yos 5) en twee
spelers van ODI, Richard Klein en Wilbert Elderhorst. In een spannende vijfsetter
wisten Wander en Steve de laatste set net te winnen met 11‐8. Michel van der
Goot (Yos 2) / Yde Jan Vander Kooy (Yos 3) werden derde door te winnen in 5 sets
van Loek Kloosterman (trainer bij YOS) en Eelke Kramer (ODI).
In de B klasse waren Herman Homan en Anne Dijkstra te sterk voor iedereen, ze
werden na 5 wedstrijden ongeslagen kampioen. In de finale wonnen ze met 3‐0
van Jan kars en Roelof Gebben.

ODI 1
Ready 2
Buitenpost 1
YOS accon avm 1
Griffioen 1
Delta Impuls 1

3e klasse B
10‐65 (P)
10‐59
10‐55
10‐49
10‐41 (D)
10‐31 (D)

2e klasse A
Ready 3
YOS accon avm 2
Drachten 2
YOS accon avm 3
Buitenpost 2
ANJA 2
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8‐60 (P)
8‐47
8‐34
8‐33
8‐26 (D)

4e klasse A
10‐77 (P)
10‐66
10‐48
10‐41
10‐40 (D)
10‐28 (D)

2e klasse B
Bergum 2
Drachten 1
DOV 1
Dokkum 2
Buitenpost 3
YOS accon avm 4

FTTC 3
ODI 2
Delta Impuls 2
YOS accon avm 5
ANJA 3

Drachten 3
Bergum 4
Griffioen 3
YOS accon avm 6
Ready 6

8‐64 (P)
8‐43
8‐37
8‐32
8‐24 (D)

4e klasse B
10‐63 (P)
10‐60
10‐54
10‐54
10‐43 (D)
10‐26 (D)

Ready 5
YOS accon avm 7
Dokkum 4
Bergum 3
YOS accon avm 8
Delta Impuls 3

10‐61 (P)
10‐56
10‐54
10‐49
10‐43 (D)
10‐37 (D)

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

YOS accon avm 5
27
27
30

17
12
13

63%
44%
43%

YOS accon avm 2
Michel v/d Goot
(p)
Marcel Ubels
Joram Nikkels

Januari
24
21
16

12
9
6

50%
43%
40%

22 | za
24 | ma
26 | wo
28 | vr

08.45 uur

19.00 uur

Friese Kampioenschappen (Leeuwarden)
Start competitie met zeven teams
Geen training voor alle groepen (i.v.m toneel)
Open Oudegaaster kampioenschappen

19.15 uur
19.00

5e clubavond
Andere hand toernooi

19.15 uur
19.15 uur

6e clubavond
7e clubavond

12.00 uur
13.30 uur
19.15 uur

Geen training voor alle groepen (i.v.m toneel)
Clubkampioenschappen 55+
8e clubavond

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

’s Avonds geen training (i.v.m dodenherdenking)
Clubkampioenschappen/Slotavond
Vrije training*
Vrije training*
Vrije training*

YOS accon avm 6
25

83%

Henk Meijer

23

13

57%

27
30

16
17

59%
57%

Johan Niemarkt
Ate Bootsma

21
20

9
3

43%
15%

30
9
30

18
4
9

60%
44%
30%

Sietse Altena
Nico Bensdorp
Henk Jepkema
Marcel Vlaandere

Februari
2 | wo
18 | vr

Maart

YOS accon avm 7

YOS accon avm 4
Dennis van Gaalen
Frederik van
Overbeek
Sandra van Gaalen
Yde Jan v/d Kooij

Nico Dijkstra
Steve Livsey
Remco Kluiwstra

30

YOS accon avm 3
Douwe Reitsma
Levy Blauw
Bram Bosma

Agenda senioren

27
24
18
21

18
14
10
10

67%
58%
56%
48%

YOS accon avm 8
24
18

15
6

63%
33%

Herman Bos
Herman Homan

24
24

17
10

71%
42%

18
27

2
0

11%
0%

Jan Kars
Simon Meesters

24
15

9
0

38%
0%

2 | wo
30 | wo

April
20 | wo
27 | wo
27 | wo

Mei
4 | wo
6 | vr
11 | wo
18 | vr
25 | wo

Juni
1 | wo
18 | za

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.

11

12

Bedrijfspresentatie Welly’s bloemen

Voormalige penningmeester benoemd tot erelid!

Hallo,

Nico Dijkstra presenteerde voor de laatste maal de jaarcijfers tijdens de algemene
ledenvergadering van 15 september 2010.
Als penningmeester van YOS gaf hij het stokje over aan Jan Kars.
Maar liefst 23 jaar heeft Nico Dijkstra de penningen bewaakt. Herman Bos
overhandigde hem bloemen, Als dank voor zijn inzet.

Ik ben Welly Gerlofs, 23 jaar oud en woonachtig in Oppenhuizen.
Sinds 9 december 2008 heb ik een bloemenwinkel gevestigd in de garage bij ons
huis.
Welly’s bloembinderij
“foar al jo blomwurk en snústerijen”
Voor al uw bloemwerk kunt u bij ons terecht, boeketten, bloemstukken,
rouwarrangementen, bruidswerk, stand/beurs aankleding, wanddecoratie, enz.
Ook voor leuke “snústerijen”kunt u bij ons komen.
Zoekt u een leuk kado, kom gerust eens bij ons binnen kijken!
Lijkt het u leuk om zelf eens wat moois te maken, met collega’s, vrienden of
familie? Welly’s bloembinderij geeft ook workshops bloemschikken.

Herman bos die de bloemen
overhandigde aan Nico Dijkstra.

Kijk voor meer informatie, openingstijden en leuke foto’s op
www.wellysbloembinderij.nl .

Simply the best, better then all the rest!
Dit is wat er door “`t Nije Formidden” galmde op de dubbelavond. Begeleid door
twee dames, werd Nico Dijkstra langs een erehaag van clubleden naar de
voorzitter gebracht.
De voorzitter gaf te kennen dat Nico benoemd is tot erelid. Dit voor zijn inzet als
penningmeester binnen de club.
”23 jaar als penningmeester, dat is niet niks” zij Herman Bos tijdens zijn toespraak.
Nico heeft als penningmeester al verscheidende dingen meegemaakt. Van
kasboek tot internetbankieren, een inzamelingsactie voor Roemenië, of de grote
clubactie.
De kasboeken werden tijdens de toespraak nog tentoongesteld. Foutloze
kasboeken die tot in de puntjes verzorgt zijn.
Nico Dijkstra kreeg als erelid een oorkonde en een horloge.

Welly Gerlofs
Welly’s bloembinderij
Sjaerdawei 3
Oppenhuizen
0515‐851870
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Tot slot werd het woord aan Nico zelf gegeven.

55+ dubbelmiddag

“Ik heb het penningmeesterschap met heel veel plezier gedaan. En ik wil me dan
ook blijven inzetten voor YOS”.

Woensdagmiddag 15 december was er de jaarlijkse dubbelmiddag. Dit keer met
18 deelnemers, 9 sterke dubbels waarvan de meeste aardig aan elkaar gewaagd
waren. Er kwamen dan ook de nodige vijfsetters aan te pas om de beslissing te
brengen.
Finales:
1e Henk Repko / Sjirk Dotinga
2e Anne Dijkstra / Wiebe van Tuinen
3e Theo Wahle / Geert Esders
4e Martien Bos / Freerk Kingma
Poule‐uitslagen:
3e Roelof Gebben / Eddy Wiersma
4e Sabine Janssen / Andries v/d Greft
5e Keimpe Meesters / Theo Huisman

Nico Dijkstra: “YOS is en blijft mijn club”.

Nico Bensdorp / Richard Bodewes
Ate Bootsma / Lia Hoitingh

Nieuw lid 55+ groep
Voor de mensen, die mij nog niet kennen, bij deze een klein verhaaltje over mezelf
en het tafeltennissen. Mijn naam is Sabine Janssen en sinds augustus van het
afgelopen jaar ben ik i.p.v. de woensdagavondtraining bij Henk met enige
regelmaat te vinden bij de 55 + trainingsmiddagen. Ik dacht bij mezelf, de eerste
grijze haren worden zichtbaar en de steunkousen liggen ook al op de loer, dus zo
val ik vast niet op…. (Maar ook in verband met mijn werk komen mij de middagen
beter uit om te tafeltennissen.) Ik vind het een gezellig groepje waar een
ontspannen sfeer heerst. De eerste keer toen “het fluitje” ging dacht ik aan een
ontruiming….Maar nee hoor, we hoefden het gebouw niet uit, maar na het
inspelen is er altijd eerst tijd voor koffie/ thee en een praatje.
De tafeltennissport heeft mij eigenlijk mijn hele leven al begeleid. Toen ik elf jaar
was heeft het virus mij te pakken gekregen. Ik begon toen als eerste meisje bij
T.T.V. Letmathe (Duitsland) te spelen. Een aantal jaren heb ik toen met veel
plezier jeugdcompetitie gespeeld.
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Eenmaal in Nederland belandt ging ik vrij snel op zoek naar een
tafeltennisverenging. Bij de Treffers in Arnhem heb ik een aantal jaren tweede klas
dames gespeeld. In Friesland begon ik bij T.T.V. Utingeradeel te Akkrum waarnaar
ik gewisseld ben naar HBO Sport Leeuwarden. Het tafeltennissen bij HBO Sport
werd opgeheven en met een aantal leden ben ik toen overgestapt naar T.T.V
Ready in Leeuwarden. Al met al heel wat jaren competitie gespeeld. In verband
met werk en gezin ben ik een aantal jaren gestopt met tafeltennissen maar geniet
nu weer volop van deze fantastische sport. Alhoewel ik het altijd met plezier heb
gedaan ben ik voorlopig niet van plan om weer competitie te spelen. Aan de
clubavonden en incidentele toernooien doe ik wel mee.

Verslag Algemene Ledenvergadering 15‐09‐2010
1.

Opening

Voorzitter Herman Bos opent de vergadering om 19:30 uur
Aanwezig: Het voltallige bestuur en slechts 10 leden
2.

Notulen ledenvergadering van 16 september 2009

De notulen worden zonder op‐ of aanmerkingen goedgekeurd.
3.

Mededelingen van het bestuur
a. Er moet meer aandacht komen voor het werven van leden. De
leden wordt gevraagd mee te denken over de wijze waarop we
dit kunnen doen. Het bestuur nodigt Andries v/d Greft uit voor
de volgende bestuursvergadering om mee te denken over het
onder de aandacht brengen van de tafeltennissport onder een
breder publiek.
b. Sietse is de nieuwe materiaalman.
c. Onder de aanwezige leden wordt gepeild wie er belangstelling
heeft voor het volgen van de opleiding tafeltennisbegeleider. De
opleiding wordt kort toegelicht. Er zijn geen leden die
belangstelling hebben. Het jeugdbestuur gaat nu de ouders van
de jeugdleden vragen.
d. De stemming voor de voortgang van de Grote Clubactie wordt
niet gehouden omdat er te weinig leden aanwezig zijn. Het
voorstel voor het stoppen met de grote clubactie en in plaats
daarvan de contributie met €6,‐ te verhogen zal aan de leden
worden voorgelegd. Het tegenvoorstel is het in stand houden
van de huidige 2 verplichte loten.
e. Het blijkt dat de spelregelkennis nog wel eens achterblijft. Er
komt voor ieder lid een pocket spelregelboekje en de
uitgebreide spelregels en het competitiereglement zullen
binnenkort in het dorpshuis aanwezig zijn.

4.

Jaarverslag Penningmeester

Met man, twee kinderen, een hond en twee goudvissen woon ik nu al weer 3 jaar
met veel plezier in Sneek. Ik hoop nog lang te kunnen genieten van onze mooie
sport. Als ik zo naar de gemiddelde leeftijd van de 55 + groep kijk (al is die door
mijn komst wel gezakt….) dan hoef ik voorlopig nog niet te stoppen. Ik vind het
heel bijzonder om te zien dat onze oudere clubgenoten nog zo fit, met veel
enthousiasme en goede conditie in beweging zijn. Ik hoop dat mij dat ook lukt.
Groetjes Sabine

Nico licht het jaaroverzicht en de begroting toe. Conclusie is dat de vereniging
ondanks de crisis financieel goed draait. Er wordt opgemerkt dat het bedrag voor
de afdracht naar de bond erg hoog is. Het bestuur is het daarmee eens. Het zou
mooi zijn om gezamenlijk met meerdere verenigingen dit bij de bond aan te

17

18

kaarten. Het blijkt in de praktijk lastig de verenigingen in Friesland hierin op een
lijn te krijgen. Dit is al eerder geprobeerd door het bestuur.
De begroting wordt goedgekeurd.
5.

8.2. Verslag senioren
Henk Meijer doet verslag van het afgelopen seizoen. Verdere bijzonderheden
staan vermeld in het clubblad.

Verslag kascommissie
9.

De administratie is wederom goedgekeurd. Dit keer door Duco Lemke en Henk
Jepkema. Marcel Vlaanderen neemt plaats in de kascommissie in plaats van de
aftredende Henk Jepkema.
6.

Verslag sponsorcommissie

Joke doet geen werk meer voor de sponsorcommissie wegens ziekte. Er waren
grote plannen met de sponsormappen maar hiervan is daardoor weinig
terechtgekomen. Er is een grote behoefte aan sponsors. Aan alle leden wordt de
oproep gedaan actief sponsors te gaan werven. Men kan zich bij Herman melden
voor een sponsormap. Er wordt voorgesteld om de sponsormappen ook digitaal
beschikbaar te hebben. Ze kunnen naar de leden worden gemaild zodat zij
hiermee aan de slag kunnen.
7.

Bestuursverkiezing

Nico Dijkstra is afgetreden als penningmeester. Jan Kars wordt benoemd als
nieuwe penningmeester voor 3 jaar. Nico wordt bedankt voor zijn 23 jaar inzet als
penningmeester. Henk Meijer en Herman Bos zijn dit jaar aftredend maar willen
nog graag 3 jaar doorgaan. De leden zijn akkoord. In 2011 is Yde Jan van der Kooij
is aftredend en zal tzt beslissen of hij door wil gaan.
10. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
11. Organisatie clubavonden
Nico Bensdorp vraagt de jeugdleden die 18 zijn of ze willen meedoen met de
clubavonden.

Verslag redactie clubblad

Op alle leden wordt een beroep gedaan stukjes aan te leveren voor het clubblad.
Dit geld ook voor de jeugd. Er is behoefte aan versterking in de commissie. Ook bij
de 55+ groep zal gevraagd worden wie dit leuk lijkt. Richard blijft het drukken van
het clubblad verzorgen.
8.1. Verslag jeugd
Nico Bensdorp doet verslag van het afgelopen seizoen. Op dit moment zijn er 11
jeugdleden, 3 opzeggingen, 3 18‐jarigen en 1 aspirant lid. De trainingen lopen
goed tot ieders tevredenheid en er is een goed contact met de trainer. Arnan
Stavenga is clubkampioen geworden.
Wiebe van Tuinen is een vaste hulp op vrijdag.
De nadruk ligt op ledenwerving. Dit blijft lastig.
Een nieuw initiatief van de gemeente is de snuffelweek. Er hebben zich tot nu toe
17 kinderen aangemeld die graag willen tafeltennissen. Tijdens 2 zaterdagen (2 en
16 oktober) zullen deze kinderen in het dorpshuis worden ontvangen en begeleid.
Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd. Sandra, Yde Jan, Hanneke en Marcel
melden zich aan. Tijdens de 16e zal door Bouwe Jan een foto worden gemaakt die
in het Sneeker Nieuwsblad komt.
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12. Rondvraag, wat verder ter tafel komt
a. Er wordt opgemerkt 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. Levy stelt voor de e‐mailadressen van alle leden in NAS te
zetten. Ook zou het bestuur over een lijst met alle e‐
mailadressen moeten hebben zodat er naar de leden
gecommuniceerd kan worden via de e‐mail. Andries v/d Greft
levert de e‐mailadressen van de 55+ groep aan.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inzet en aanwezigheid.
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Competitievoorstellen
Zoals in het voorwoord al even is aangegeven, is de bond opzoek naar misschien
wel een vernieuwde opzet van de tafeltenniscompetitie. Het afdelingsbestuur wil
u daarom twee voorstellen voorleggen om tot beperking van de wedstrijdduur te
komen. Er wordt vanuit gegaan dat een tafeltenniswedstrijd dan circa twee uren
gaat duren.
Voorstel 1
In dit voorstel wordt er in 2‐mansteams gespeeld. Iedere speler speelt dan 2x een
enkel en een dubbelpartij. Omdat het zich laat aanzien dat de wedstrijdduur bij
het systeem best‐uit‐5‐games wellicht te kort is, kan er bijvoorbeeld in best‐uit‐7
worden gespeeld.
In de huidige competitievorm speelt iedereen 3 partijen, die in minimaal 9 en
maximaal 15 games worden afgerond. In een 2‐mans team bij best‐uit‐7 worden
er minimaal 8 en maximaal 14 games gespeeld. De angst dat er bij een 2‐
mansteam dus weinig wordt gespeeld kan daarmee volledig worden
weggenomen.
Het afdelingsbestuur wil dit systeem, wanneer er voor dit wordt gekozen,
invoeren in de klassen 1 t/m 6. In de Noordelijke divisie blijft men met
3‐mansteams spelen, maar dan volgens het eredivisiesysteem. De aansluiting met
het landelijke tafeltennis, waar in 3‐mansformaties wordt gespeeld, blijft daarmee
gewaarborgd.
Voorstel 2
In het eredivisiesysteem worden slechts 7 partijen gespeeld, te weten 3 x 2
enkelpartijen plus 1 dubbelpartij. Zeven partijen leveren ook een forse
tijdbesparing op. De 3‐mansteams blijven gehandhaafd. Het afdelingsbestuur
beoogt dit systeem in alle klassen in te voeren.
Let op: de invoering van één van deze nieuwe systemen zal dan waarschijnlijk al in
september 2011 zijn. Het bestuur roept iedereen op te reageren op deze
voorstellen.
Dit kan via onze site of rechtstreeks door Herman te mailen. HPMBOS@hetnet.nl
Heb je vragen dan kan je altijd terecht bij één van de bestuursleden.
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Even voorstellen
Goeie,
Ik woe mij graach efkes foarstelle.
Myn namme is Bouwe Jan Bouma en ik wenje mei myn frou Anna en bern Hendrik
en Bea yn Boazum. Al 47 jier bin ik op dizze wrâld. As boeresoan bin berne ik yn
Ferwâlde, dat leit tusken Warkum en Makkum. Nei de MAVO yn Warkum bin ik
nei de lânbouskoalle yn Snits ta gien. Dit op advies fan de skoalledekaan. Dizze sei:
do bist altiid by de boer oan `t wurk yn de wykeinen en op woandeitomiddei's, do
moast mar nei de boereskoalle.
Dit hat efternei besjoen net de bêste kar west. Der sit hoegenaamd
gjin boer yn my. Ik bin mear in handelsman. Eartiid ha ik fan alles ferkocht. Fan
blommen, t‐shirts, sleutelsets, doerebouten, blomkoalen, jirappels, klean en gean
samar troch. Mar ja, as jo jong binne en jo wolle wykeins nei de kroech dan
moatte der ek sinten op it kleed komme. En ek de brommer riid net op wetter.
Dus mar nei de lânbouskoalle. In topke soere kuil yn è bûse en it koe heve. Ik ha
dér wol in noflike tiid hân.
Der wiene twa dingen dyt der ùtsprongen. De earste wie dat der kommersjele
economy joen waard, en de twadde wie dat de direkteur Andries van der Greft
hjitte. Oan him ha ik te tankjen wat ik no doch. Efkes koart werom sjen. Nei
de lânbouskoalle koe ik gjin wurk fiene. Dus fia it arbeidsburo ha ik in oplieding
folge tot "wetterboukundig hurdhoutbewurker" bij de Fa. De Groot yn Harns.
We hawwe mei noch in tal jongens de houten "ko‐brêge" bout yn Staveren. Nei 4
moanne skille de Van der Greft my mei de fraach as ik ek fertjintwurdiger wurde
woe. De oare deis wie ik ferkeaper fan foer foar de kei en brutsen asfalt en sa by
in boer dy’t de handel der ek wat by dwaan woe. Nei in jier bin ik doe by Remia
(vetten en sauzen) kommen as fertsjintwurdiger foar Fryslân, Grins, Drinte en de
polder. Hjir besocht ik kafetaria's en en oare ytgelegenheden.
Nei 10 jier ha ik myn eigen bedriuw oprjochte. Ik ferkeapje no al in jier as 14
ambachtelijke snacks en fleis oan de horeca. Dit wurdt ferfiert yn in djipfriesauto.
As hobby ha ik ûnder oare "kykjesjitte" sa as jimme wol sjen kinne oan it
meistjoerde selsportret.
Ek meitsje ik de kykjes foar it doarpskrantsje fan Boazum. En dan no oer it
pingpong‐, sorry Sandra it tafeltennisjen. Eartiids op skoalle en yn de fakânsjes
mocht ik graach tafeltennisje. Ik tink dat it keatsen der foar soarge hat dat ik ek
wol aardich sicht op it wite baltsje ha. Sûnt in moanne as trije bin ik no mei in
protte nocht lid fan jimme tafeltennisferiening Y.O.S.
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Ûnder deskundige lieding fan coach Henk ha ik al in protte bij leard fyn ik sels.
Jimme kinne jim mar klear meitsje, want ik ha fan 'e moarn (9 desimber) in nei
tafeltennisbatsje besteld. No, jimme witte no wol genôch fan my.

Teamindeling senioren
1e klasse

YOS accon avm 1

Oant sjen.

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

Mei freonlike groetnis,
Bouwe Jan Bouma

2e klasse

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

YOS accon avm 3
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
3e klasse

YOS accon avm 4
Nico Dijkstra |421063
Remco Kluiwstra | 425292
Steve Livsey | 06‐42556833
Feike Pieter Tigchelaar | 06‐14531172
Sponsor:
Reclame Belettering Franckena

YOS accon avm 5
Sietse Altena | 06‐52264942
Marcel Vlaandere | 573591
Henk Jepkema | 233269
Nico Bensdorp | 541005
Sponsor:
De Friesland Zorgverzekeraar
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4e klasse

Clubavonden

YOS accon avm 6



Ate Bootsma | 418224
Henk Meijer | 415380
Johan Niemarkt | 058‐2501508
Sponsor:
Suo Marte

YOS accon avm 7
Herman Bos | 423383
Herman Homan | 413801
Jan Kars | 420563
Sponsor:
???

Agenda
‐ Woensdag 2 februari

5e clubavond

‐ Woensdag 2 maart

6e clubavond

‐ Woensdag 30 maart

7e clubavond

‐ Woensdag 27 april

8e clubavond

 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.

Reserves
Simon Meesters | 06‐30417658
Rik van der Noord | 420293
Jelle Jan Koopmans | 417600

 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:

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

Tussenstand clubavond 2010‐2011

Eindstanden competitie jeugd
1e klasse J GFD ‐ Poule A

Tussenstand na 3 ronden
Naam

Totaal

Plaats

Sabine Janssen
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1e

Jan Wierda

22

2e

Dennis van Gaalen

20

3e

Henk Jepkema

18

4e

Berend Jan

18

4e

Simon Meesters

18

4e

Sietse Altena

17

5e

TTV Appelscha 3
GTTC Groningen 3
YOS 1
Assen 5
Actief 2
DOTO 1

10‐70
10‐67
10‐59
10‐43
10‐42
10‐19

2e klasse J GFD ‐ Poule A
Midstars 1
Reflex(s) 2
TTV Appelscha 4
DTTC`78 2
YOS 2

8‐61
8‐53
8‐47
8‐25
8‐14

Foar al jo blomwurk en snústerijen.

0515‐851870
Sjaerdawei 3, ,Oppenhuizen
www.wellysbloembinderij.nl
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Percentages competitie jeugd
YOS 1
Job Lanting
Arnan Stavenga
Anton Huisman
Dennis v/d Laan
Dorus Rempe
YOS 2
Marius van Scheltinga
Lars Breeuwsma
Chris Fokkema
Matthijs Kessels

Agenda junioren
Januari

30
22
30
20
30
10
niet gespeeld
niet gespeeld

73% (P)
67%
33%

22 | za
28 | vr
28 | vr
29 | za

08.45 uur
19.00 uur

Friese Kampioenschappen (Leeuwarden)
Geen training
Open Oudegaaster kampioenschappen
Start competitie met één team

Februari
15
17
17
17

5
4
2
0

2 | wo

33%
24%
11%
0%

19.15 uur

5e clubavond

19.15 uur
19.15 uur

6e clubavond
Geen training
7e clubavond

19.15 uur

Snuffelen aan sport
Snuffelen aan sport
8e clubavond

Maart
2 | wo
5 | vr
30 | wo

April
9 | za
16 | za
27 | wo

Mei
14 | za
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Clubkampioenschappen

Teamindeling junioren

Snuffelen aan Sport

YOS 1 ‐ 3e klasse
Chris Fokkema
Marius van Scheltinga
Matthijs Kessels
Lennert Keuning

De gemeente Sneek organiseerde dit najaar een zogenaamde “Sport
Snuffelweek”.
Daarmee neemt de gemeente deel aan het N.A.S.B, het Nationaal Actieplan Sport
en Bewegen. Onder alle kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar werd aan het
begin van het schooljaar een boekje verspreid waarin allerlei sporten werden
beschreven en de mogelijkheid werd aangeboden gratis te “snuffelen” aan zo’n
sport door middel van een spel‐ of trainingsuur of ochtend. Beslist een leuk
initiatief van de gemeente. De jeugdcommissie van YOS is hier actief op ingegaan
door alle medewerking aan de gemeente te verlenen en een goed
opvangprogramma te verzorgen.

521370
422308
573591
431242

Liefst 17 kinderen hadden zich voor tafeltennis opgegeven om mee te doen aan
twee snuffelochtenden op 2 en 16 oktober jl. Dankzij de vele vrijwilligers konden
wij ze een leuk programma bieden met spel, oefeningen, een drankje en vrij
spelen. Onze indruk was dat de kinderen het heel leuk vonden. Allemaal
verschenen ze dan ook tevens op de tweede ochtend. Gezien het enthousiasme
van de kinderen hadden we gehoopt er enkele leden bij te krijgen, maar
vooralsnog blijft het bij één en misschien twee nieuwe leden. Deze
snuffelochtenden worden nog eens herhaalt op 9 en 16 april. De jeugdcommissie
wil allen die ons hielpen met de opvang van de kinderen bedanken: Anne Dijkstra,
Arnan Stavinga, Sandra van Gaalen, Hanneke Thoen, Henk Meijer, Jan Kootstra en
Bouwe Jan Bouma.
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Clubkampioenschappen jeugd
Dit jaar vonden de clubkampioenschappen van 2010 plaats in september in plaats
van mei. De uitgedunde jeugdselectie van elf spelers ging in twee groepen de
strijd aan. In poule B werden spannende wedstrijden gespeeld en ging uiteindelijk
Lars Breeuwsma met de hoofdprijs ervandoor.

Sport snuffelen bij tafeltennisvereniging Y. O. S.
Geplaatst door redactie op 05/10, 11:43 uur. Bron: SneekerNieuwsblad

In poule A ging de strijd tussen Anton Huisman, Job Lanting en Arnan Stavenga. Zij
wonnen allemaal van elkaar waardoor de beslissing in een finale wedstrijd moest
plaatsvinden tussen Arnan en Anton. Het werd een geweldig mooie wedstrijd met
Arnan als winnaar. Hij mag tot mei 2011 clubkampioen van YOS noemen.

Vanuit het jeugdbestuur

YSBRECHTUM Maarliefst 17 jongens en meisjes hadden zich opgegeven om even
te ruiken aan de tafeltennissport. Dit gebeurde zaterdag in het MFC van
Ysbrechtum. Onder deskundige leiding werd er een balletje geslagen en werd het
spel ‘rondje om de tafel' gespeeld. Ook kregen de kinderen nog een wedstrijd te
zien van twee kampioenen van Y.O.S. Zaterdag 17 oktober komen ze nog een keer
terug.

Heel jammer, maar komend voorjaarsseizoen zal er maar één jeugdteam van YOS
uitkomen in de competitie. Het afzeggen van één lid van ons eerste team leidde
tot opzegging van dat gehele team, het was een vriendenploegje en zo gaat dat
dan.
Speelden er een tweetal jaren geleden nog vier teams namens YOS in de
competitie, dan gaat het spijtig genoeg vrij snel achteruit. Dit ondanks de
activiteiten die de jeugdcommissie op touw heeft gezet om de aanwas van leden
te bevorderen.
Ondanks teleurstellende resultaten hiermee, zal het bestuur doorgaan met
ledenwerfacties zoals onlangs nog met de Sport Snuffelweek. Bovendien hebben
we nog meer ideeën en blijven we optimistisch ons best doen.
De jeugdcommissie:
Levy Blauw
Nico Bensdorp

De gemeente Sneek vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren en
neemt daarom deel aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen(NASB). Met de
organisatie van deze Sportsnuffelweek wil gemeente Sneek bereiken dat veel
kinderen in beweging komen en wellicht ook blijven. Jong geleerd is ten slotte oud
gedaan.
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Uit den ouden doos

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!

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

Oplossing puzzel vorige clubblad
Oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was:

Horizontaal:
1 leren blaas van een harmonica ‐ 5 dierengeluid ‐ 8 staat van de USA ‐ 14 vaartuig ‐
16 klinker ‐ 17 insect ‐ 18 op alle plaatsen ‐ 19 Europeaan ‐ 20 een zekere ‐ 21 vreemde
munt ‐ 22 scheur ‐ 25 finale ‐ 28 soort viool ‐ 29 deel van een fuik ‐ 30 kijken ‐ 31 judograad
‐ 32 vreemde munt ‐ 34 insect ‐ 36 dommekracht ‐ 40 pausennaam ‐ 41 gevoel ‐
42 doortochtgeld ‐ 45 gestampte aardappelen met bruine bonen ‐ 48 projectieplaatje ‐
49 godin van de vrede ‐ 51 roofvogel ‐ 54 stellig ‐ 55 brandend ‐ 56 Spaanse uitroep ‐
57 rond en dik ‐ 58 boeddhistisch bouwwerk ‐ 60 dominee ‐ 65 rondrijden ‐ 66 muziekterm
‐ 67 hier of daar ‐ 68 familielid ‐ 69 gewas .
Verticaal:
1 soort slee ‐ 2 Engels bier ‐ 3 deel van de vinger ‐ 4 streek ‐ 5 pelterij ‐ 6 wilde haver ‐
7 gravure ‐ 8 deel van de dag ‐ 9 gebladerte ‐ 10 tennisterm ‐ 11 Indonesisch kledingstuk ‐
12 wolkam ‐ 13 zonder gezelschap ‐ 15 fort ‐ 20 bouwland ‐ 22 verfrissing ‐ 23 Japanse
parelduikster ‐ 24 dunne stengel ‐ 25 Ierland ‐ 26 traagheid ‐ 27 streek ‐ 33 kunsttaal ‐
34 gedekte tafel ‐ 35 tegenvoeter ‐ 37 geestdrift ‐ 38 koopmansgoed ‐ 39 loge ‐
43 hectogram ‐ 44 watering ‐ 45 medemens ‐ 46 redenaar ‐ 47 voldoende ‐ 48 aanwijzend
vnw. ‐ 50 leuning aan de buitenzijde van een schip ‐ 52 indompelen ‐ 53 luister ‐ 57 Griekse
letter ‐ 59 lof ‐ 60 voor (Latijn) ‐ 61 belemmering ‐ 62 kunstschaatsterm ‐ 63 Griekse letter ‐
64 strijdpaard .

39

40

Sponsoren
Hoofdsponsor
Accon■avm (Leeuwarden)

Shirtsponsoren
Accon■avm (Leeuwarden)
Optascan (Bantega)
HB Landmeetkundige Dienstverlening (Joure)
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)
Reclame Belettering Franckena (IJsbrechtum)
Suo Marte (Sneek)
De Friesland Zorgverzekeraar (Leeuwarden)
Veehouder Michiel Bensdorp

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)
Pieters & Crozier Advocaten (Harlingen / Sneek)
Slagerij de Jager (Oppenhuizen)
Verkeersschool Van der Goot (Bolsward)
Welly’s bloembinderij (Oppenhuizen)
Zandstra Sport (Sneek)

Dit boekje is geprint op een

hoog‐volume printer
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