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Van de voorzitter
Het einde van 2011 is al bijna weer in zicht, de najaarscompetitie loopt op het einde. Bijna
alle teams gaan voortvarend in de competitie. Op de vrijdagavond, wanneer er thuis gespeeld
wordt, en alle teams vertegenwoordigt zijn, is het dan ook een lust om naar te kijken. De één
is nog fanatieker dan de ander. Het is wel eens een klein beetje behelpen met zoveel mensen
in de zaal, maar we mogen best trots zijn dat we met zoveel teams aan de competitie
deelnemen. Een kleine kanttekening die ik wil plaatsen is dat we moeten proberen om zoveel
mogelijk met elkaar de spullen klaar te zetten en ook weer op te ruimen. Dus als je kunt, kom
op tijd zodat jezelf en de tegenstanders genoeg tijd hebben om in te spelen. Het nieuwe jaar
staat al bijna weer voor de deur, waarin weer een nieuwe competitie van start gaat en er ook
nog leuke toernooien worden georganiseerd, waaronder “de Joo-cup” en de “Open
Oudegaaster” etc. Ik hoop van harte jullie in 2012 weer terug te mogen zien achter de tafel.
Langs deze weg wil ik Hanneke en Erna namens de club beterschap wensen.
Anko

Lief en leed
We zijn altijd heel blij als er weer nieuwe leden bijkomen, maar het is ook heel jammer als er
leden af moeten haken, vooral als de gezondheid spelbreker is. Het doet dan ook heel erg pijn
dat Hanneke Rosier en Erna Visser af moeten haken, omdat ze ziek zijn. Hanneke kreeg in de
zomerstop klachten en het bleek reuma te zijn. Ze haakte af voor de competitie, maar bleef
elke week nog trainen en dat ging heel lekker. In november kwam ze weer bij haar arts en die
vertelde haar dat ze helemaal moest stoppen met tafeltennissen en reken maar dat dat deze
enthousiaste speelster pijn heeft gedaan. Nu ze gestopt is, is er kans op herstel en misschien
mag ze dan later het bat weer ter hand nemen. Het verhaal van Erna is bijna net zo, alleen
kampt zij met gewichtsproblemen. Ook zij moest het batje aan de wilgen hangen. We hopen
dat beide vrouwen snel mogen genezen en hopen daarbij ook dat we ze weer achter de groene
en blauwe tafels terug mogen zien. Hanneke en Erna, ik denk dat ik voor alle leden spreek als
ik jullie heel veel sterkte en beterschap wens en dat we jullie eenmaal terug mogen zien aan
het tafeltennisfront. We hebben een prachtig jubileumfeest gehad met ook de inbreng van veel
oud-leden. Geert Kroes deed ook mee en hij vond het spelletje zo leuk, dat hij besloot om
weer lid te worden. Geert was in de jaren tussen 1970 en 1980 ook al lid. Geert heeft nu al een
aantal malen mee gedaan en hij pakt het spel heel goed op. Zijn balgevoel uit een rijk
voetbalverleden helpt hem daar enorm bij. Geert, heel veel succes bij de club. Steven Ykema
kwam vorig seizoen al regelmatig met Erik mee en hij is nu dan ook lid geworden. Steven is
een materiaalspeler en daar kunnen we bij O.D.I. nog veel plezier aan beleven. De gemeente
Súd West Fryslân organiseerde snuffelweken voor de kinderen uit onze gemeenschap. Er
kwamen twee weken achterelkaar maar liefst 33 kinderen naar It Joo, waar ze onder leiding
van Richard Klein en veel opgetrommelde leden in het spel werden bekwaamd. Aan dit
prachtige evenement hebben we ook weer twee leden over gehouden en wel Annarens
Boschma van Idzega (vlak bij Oudega) en Eline van der Zee, de dochter van Douwe, uit de
Hommerts. Beide meisjes hebben al een paar maal mee getraind en ze doen het heel knap.
Annarens en Eline heel veel succes bij de club en we hopen dat jullie in de toekomst heel veel
prijzen gaan winnen. Bij het sluiten van de markt kregen we nog een nieuw lid op de club en
daar zijn we heel blij mee. Het is Sietse Verbeek uit ons aller Oudega. Sietse is in vroeger
dagen een heel enthousiast lid geweest en dat zal hij nu zeker weer worden. Agee heeft Sietse
opnieuw enthousiast gemaakt voor onze prachtige sport. Sietse veel succes.

Toernooien
Begin december eindigt de oude en eind januari begint de nieuwe competitie. Valt er dan in
de tussenliggende tijd niets te beleven aan het tafeltennisfront? Nee hoor, in die periode zijn
er heel veel toernooien. Toernooien zijn heel mooi om de vorm er in te houden. Het is dan
ook heel jammer dat het Sneek-Wymbrits toernooi, nu onder de naam Súd West Fryslân
toernooi in IJlst niet kon doorgaan omdat er te weinig deelnemers waren. Beste leden dit moet
ons niet gebeuren met de komende toernooien. Doe dus allemaal zoveel mogelijk mee.

Kersttoernooi
Op donderdag 22 december spelen we s’avonds een prachtig clubtoernooi. Er wordt bij de
senioren in drie klassen gespeeld. Het toernooi is alleen voor senioren en het begint om zeven
uur en we maken het niet te laat (ongeveer half elf) omdat velen de volgende dag nog moeten
werken. Laten we er samen een prachtige avond van maken. O.D.I. waardig. Opgeven kan tot
en met dinsdag 20 december bij Auke en Froukje. Deelnemen is gratis.

De Joo-Cup
Op vrijdag 6 januari spelen we weer om de Joo Cup. Er komen dan zes clubs uit heel
Friesland die de felbegeerde Cup mee naar huis willen nemen. Er wordt met zes teams van
tien spelers gespeeld en die moeten dan weer aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ene club
kan niet met acht eersteklassers aan de start komen op tafels waar andere clubs vierde en
vijfde klassers moeten opstellen. Met die eisen werd vorig jaar al begonnen en het is toen een
prachtig spannend toernooi geworden, waarin Dokkum de uiteindelijke winnaar werd.
Dokkum komt dus nu de beker verdedigen, maar zij zullen vast felle tegenstand kunnen
vewachten van Ready (Leeuwarden), Delta Impuls (Heerenveen), Y.O.S. (IJsbrechtum),
Bergum en ook ons eigen O.D.I. zal zich met hand en tand verzetten tegen de zware
tegenstand. Het toernooi begint om half zeven en de tien geselecteerde spelers en/of speelsters
zullen door het bestuur worden uitgenodigd. Deelnemen is gratis, maar er is wel altijd een
grote verloting en we hopen dat Esther en Meintje die weer willen organiseren. Als iedereen
weer één of meer prijsjes in wil leveren dat zal ook dit festijn weer een groot succes worden.

De Open Oudegaaster 2012 voor de jeugd
Op zaterdag 7 januari zal het Open Oudegaaster Kampioenschap voor jeugdspelers gehouden
worden. Er zal in verschillende klassen worden gespeeld en we hopen ook nu weer op
deelname van jongens en meisjes uit geheel Súd West Fryslân. We hopen dat ook Joshua,
Aradhana, Simone, Wychard, Larissa, Eline en Annarens ook dan weer van de partij zijn.
Minne en Durkje zijn te oud voor dit jeugdtoernooi. Opgeven kan tot 4 januari bij Richard.
Het toernooi begint om tien uur en wordt gespeeld in It Joo. Voor O.D.I. leden is het toernooi
gratis.

De Friese Kampioenschappen
Op zaterdag 21 januari zullen de Friese Kampioenschappen voor senioren en jeugd gespeeld
worden in Leeuwarden. Het toernooi wordt ook nu weer door Ready georganiseerd en dat zal
best wel weer lukken. Leden die mee willen doen (of meer informatie) moeten zich even
melden bij Richard. Doe het wel voor eind december, want de inschrijving stopt bijtijds.

Jublileumfeest O.D.I.
Het veertig jarig jublileum ligt al weer een paar maanden achter ons en het werden twee
prachtige dagen. De prijzen van het toernooi werden uitgereikt door Ruurd Abma. Ruurd
stond aan de basis, toen een aantal jongetjes gingen tafeltennissen op de voetbalclub. Ruurd
stond ook aan de basis van It Joo dat door hem en zijn stuurgroep geworden is tot een
geweldig clubhuis voor al onze Oudegaaster verenigingen. Vorige week zei Richard Dijkhof
uit Leeuwarden nog tegen mij: “Wat hebben jullie toch een pracht accommodatie.” Ik, Auke,
ben in veertig jaar tafeltennis nog maar twee keer een soortgelijk “clubhuis” tegen gekomen.
Ruurd, daar ging het over, hield een kleine toespraak en hij gaf mij het papier en zei, zet het
ook maar even in het clubblad. Ruurd:
De uitspraak van “ Niet één is groter dan de club zelf”is zeker ook in de sportwereld een
vaststaand gegeven. Maar het veertigjarig bestaan van O.D.I. zo eens nagaand komen er toch
wel enkele heel dicht in de buurt. Met zonder anderen daarin te kort te doen Auke Stroband
als “mister O.D.I.” in hun midden. Vooropgesteld even dit. Als “fan” van O.D.I. komt de
prijsuitreiking van dit jubileumtoernooi mij niet toe. Daarvoor heb ik te weinig met
tafeltennis. Maar als “fan” van Auke vind ik het een hele eer dat hij me daarvoor vroeg. Met
een paar enthousiastelingen schilderde Auke als B –junior in het voetbal , een kleine halve
eeuw geleden terug, een surrogaat pingpongtafel in de passende kleur groen om met name in
de winterstop, bij slecht weer en ik herinner mij ook wel als invulling bij verveling voor de
afwisseling in plaats van het schoppen ook eens een balletje te slaan. Onbewust is dat
uiteindelijk de voorloper geworden van een “groots” O.D.I. gebeuren daarna en nog.
Succesvol in verschillende opzichten de jaren door. Qua prestaties in sportief opzicht door de
diverse leden dubbel en dwars bewezen, maar ook als club met een prettige sfeer en een
gedreven gezonde mentaliteit. Een geheel dat hopelijk nog lang borg zal staan voor zowel
plaatselijke als ook voor een regionale uitstraling en aantrekkingskracht. Bestuur en leden,
een club van veertig jaar op zo’n niveau draaiende houden verdient naast de daarvoor
gebruikelijke felicitatie ook een groot compliment. Bij dezen.
Ruurd Abma

O.D.I. viert feest
De Oudegaaster tafeltennissers hebben hun veertig jarig jubileum gevierd. Het werd een heel
fijn weekend. Vrijdags was er een vossenjacht voor alle kinderen uit Oudega en er waren een
dikke vijftig deelnemers. En dan de vossen. Er stond een makelaar bij het nieuwe bouwterrein
in een keurig driedelig pak. Er was een schoonmaker bij de vishal, er zat iemand te vissen.
Hij ving echter nog geen heel klein stukje kibbeling en er was om half zes ´s avonds nog een
echte postbode actief op de Hagenadyk. Nadat de kinderen gezellig een patatje hadden
gegeten kreeg iedereen een oorkonde uitgereikt door organisator Esther Valkema. Dan de

zaterdag. Een toernooi voor leden en oudleden. Er waren meer dan veertig mensen naar It Joo
gekomen om er een gezellige dag van te maken. Na koffie met gebak werd het sporttenue
aangetrokken en werd er fel om de prijzen gestreden. In de A klasse werd Patrick van Dijk uit
Sondel kampioen. Hij speelt sinds kort bij de club en wat is het fijn als een club ook eens
versterking krijgt, want meestal raak je in kleine dorpen alleen maar toppers kwijt. Patrick
won in de finale tegen Johan Vogelzang, die binnenkort in Harkstede in de tweede landelijke
divisie gaat spelen. Waarschijnlijk denkt u, geen Anko Baarda? Nee, dat klopt, Anko moest
afhaken omdat Jeanette was opgenomen in het ziekenhuis. Wel was Anko actief in de
demonstratie en daarin liet hij samen met Patrick zien hoe het spel tafeltennis gespeeld moet
worden. In de verliezersronde was Richard Klein de beste en dat ging ten koste van Eelke
Cramer en Willem van der Velde. In de B klasse vielen twee spelers speciaal op en dat waren
Willem Hoekstra, een crack uit het verleden en Marten Walinga, een topper van nu. Willem
speelde na al die jaren nog steeds heel goed en hij haalde dan ook met uitstekend topspinspel
de finale. Daarin trof hij Marten, die in blakende vorm was. Dit was net iets te veel voor
Willem en het werd dan ook de zoveelste bokaal voor Marten. In de verliezersronde won
Klaas Groenhof de taart. De C klasse bestond volledig uit oudleden en zij speelden dan ook
met de oude spelregels …… over drie games tot 21 dus. Tegenwoordig spelen we over vijf
games tot de elf. Bennie Baarda had het ritme al heel snel weer te pakken en hij werd dan ook
de terechte kampioen. Tweede werd Renate Buma die na vijf winstpartijen alleen Bennie
behoefde te feliciteren. In de verliezersronde ging de taart naar Douwe Grasman, ooit een
prima bestuurslid van de club. In de D klasse ging het goud naar Lennert Keuning, die met
nipt verschil Meintje van der Velde versloeg. Joshua Grünsfeld ging hier met de taart naar
huis. De prijzen werden uitgereikt door Ruurd Abma, mijn eerste voetbaltrainer en ook de
man die de groene tafel in Oudega introduceerde. Daarna was er tijd voor een heel goed
verzorgd Chinees buffet en zo hebben we bij ons feest ook nog Chinezen, toppers in het spel,
in It Joo gehad. Al was de vlag op de kerk niet in top, maar het had wel gekund. Esther heeft
namelijk een heel grote O.D.I. vlag gemaakt. Als het even kan en we hebben tijd, dan moet
deze bij grote evenementen in It Joo hangen.

Klamme handen
O.D.I. 1 kon kampioen worden, maar dan moest er wel met 7-3 gewonnen worden van het
Leeuwarder Ready 2. In de Friese hoofdstad was het 3-7 voor O.D.I. geworden, dus in theorie
zou het moeten kunnen, maar dan moest er ook niets mis gaan. Nou het werd me het avondje
wel. Anko en Patrick openden met een driesetter, Richard veloor en toen kwam de eerste test
case, het dubbelspel, maar net als zo vaak wonnen Anko en Richard eenvoudig Ze werden
aangemoedigd door Jeanette, haar moeder en ook Wietske en Jette lieten zich niet onbeteuigd.
Patrick speelt niet graag tegen materiaalspelers (wie wel?), maar tegen Dijkhof was hij heel
geconcentreerd en hij klopte de Leeuwarder in de vijfde game met 11-8. Geweldig. Op de
tribune zaten nu Esther, Meintje en Willem, Hanneke en Richard, Rinse en Eelke en Auke.
Halverwege de avond zaten ze met bleek weggetrokken bekkies en het zweet in de handen op
der tribune, want het kampioenschap hing aan een zijden draad. Het stond 4-1 voor “onze
jongens” en toen moest Anko tegen de linkshandige Van der Donk. Links tegen links, altijd
lastig voor Anko en onze topper werd met 8-11, 4-11 en 8-11 compleet weggespeeld. Alle
hoop werd de bodem ingeslagen, want nu zouden we het waarschijnlijk niet halen. De jongens
uit Groningen belden om een tussenstand, want als O.D.I. het niet haalde, dan waren zij
kampioen. Suardus zei: “het staat nu 4-2.” Toen stond Richard op en in een enorme thriller
versloeg hij Chris Borger, een man met een groot tafeltennisverleden. Vechten, vechten en
nog eens vechten en dan met 11-8 in de vijfde game winnen. Nu was de vraag zou Patrick het

kunnen halen tegen Van der Donk. De man had tegen Anko veel indruk gemaakt. Patrick ging
van meet af aan in de aanval en hij liet van het bat van de Leeuwarder geen spaan heel.
Winnen met 11-9, 11-6 en 12-10. Schitterend. Even rekenen ……. De stand as nu 6-2 voor
O.D.I. De spelers van G.T.T.C. Groningen hadden inmiddels een hot line naar It Joo geopend.
Richard of Anko zou moeten winnen, maar het zou niet gemakkelijk worden. Richard was
niet opgewassen tegen zijn naamgenoot Dijkhof, dus zou Anko het moeten doen. Anko was
enorm gespannen, dat zag je meteen. De eerste game was 16-18 voor Chris, Anko trok de
zaak weer in evenwicht, 11-8. De derde game werd weer een hele lange. Meestal stond Anko
een puntje voor, maar dan trok Chris de zaak weer in evenwicht. Uiteindelijk won Anko met
18-16. Wat een thriller. 2-1 voor Anko. Onze topper ging wat meer ontspannen spelen, maar
ondertussen stonden wij er wel met klamme handen naar te kijken. Vooral Esther had het niet
meer, maar dat vertel ik je direct wel. Anko kwam los, zijn topspin begon weer te lopen en hij
kwam een aantal malen goed door. Hij kwam met 9-4 voor. De dames begonnen al: We are
the champions te neuriën. Bij 10-4 werd dat al wat luider, maar Chris vocht ook voor elk punt:
10-5. En ja hoor daar brak Anko de ban. Het werd 11-5 O.D.I. was kampioen en ze mogen
zich nu één van de sterkste drie teams van Friesland noemen. De klus was geklaard maar
zelden is er in It Joo een mooiere wedstrijd gespeeld. Esther had in de afgelopen week niet stil
gezeten. Ze had drie schitterende surprises gemaakt, maar ze kon ze alleen maar uitreiken als
er werd gewonnen. Blij namen onze kampioenen deze eerste prijs in ontvangst en er zullen
nog meerdere volgen. Na afloop werd er nog tot in de kleine uurtjes nagezeten in It Joo.
O.D.I. 1 kampioen, wat een feest. Er vloeide veel bier, want de spanning van de wedstrijd
moest even weggespoeld worden. Dat lukte opperbest. Gefeliciteerd Patrick, Anko, Richard
….. en Willem, want hij scoorde als invaller tegen G.T.T.C. een schitterend punt.

O.D.I. 2 ook kampioen
Het is wel een bijzonder halfjaar voor O.D.I. geworden, want ook het tweede werd kampioen.
Ze bouwden een enorme voorsprong op, op de concurrentie. Drie wedstrijden voor het einde
zelfs twee handen vol. Thuis tegen het sterke Anja werd met 4-6 verloren. Nog niets aan de
hand dus. In IJsbrechtum werd met 7-3 verloren tegen de andere titelkandidaat. Nu was er wel
wat aan de hand al stonden onze jongens nog wel bovenaan. Thuis tegen Dokkum 2 zou het
moeten gebeuren. Dokkum, de club van de materiaalspelers. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het
werd 5-5 en toen Anja en Y.O.S. werden gebeld om hun uitslagen, toen bleek O.D.I. 2 nog
precies 1 puntje over te hebben, maar dat is genoeg. O.D.I. 2 nestelt zich nu ook in de Friese
top, want ze gaan eerste klas spelen. Schitterend. Jan Ale was de grote man in het team en hij
sleurde Eelke en Wilbert mee. Jan Ale heeft al veel ervaring in de eerste klas en ook Eelke
heeft al eens een half jaartje in het eerste team in deze klas gespeeld. Schitterend is de
promotie ook voor Wilbert, want hij voegt nu een gouden bladzijde toe aan zij toch al
roemrijke tafeltennisloopbaan. Gefeliciteerd Jan Ale, Eelke, Wilbert ….. en Willem, want hij
scoorde als invaller ook een aantal heel belangrijke punten voor het team.

Volle bak
Het is op dinsdagavond vaak erg vol in de zaal. Toch doen we ook dan ons uiterste best om er
een fantastische avond van te maken. En ik moet zeggen dat lukt best. Vorige week dinsdag
was er weer een volle bak en Anko zei: “Auke, we gaan je helpen bij het geven van de
training. We nemen allebeide vier tafels” en ik moet zeggen dat ging fantastisch. Eerst pakte
Richard vier tafels en halverwege de training nam Anko het over. Nou van onze kersverse

eerste divisiespelers kunnen we allemaal nog veel leren. Ook Willem bood zich aan om een
paar tafels voor zijn rekening te nemen. Dan hebben we nog Douwe, die regelmatig één van
de speelsters voor een individuele training voor zijn rekening neemt. Een volle zaal kun je als
trainer niet in je eentje aan en net als Sinterklas moet ook ik blij zijn met al deze
“hulpsinterklazen”. Nee hoor collega-trainers. We gaan bij O.D.I. vast een heel mooie tijd
tegemoet. Ook op donderdagavond hebben we de zaal. Eerst trainen de kinderen en dan staan
er ook nu al weer zes tafels en tijdens het pepernotentoernooi kon je al zien dat er ook hier
veel toekomst inzit. Ook hier helpt Douwe en dan doen we het nu dus met zijn drieën. Op
donderdagavond trainen we ook vanaf kwart voor acht tot negen uur met de senioren. Dan
zijn Willem en Patrick er, Eelke en Rinse, Meintje, Daniëlle en Esther, Agee en Michiel. Ook
Hanneke en Richard komen regelmatig langs en Geert slaat elke donderdag enthousiast tegen
het balletje aan. Ook de Lemsters Erik, Steven en Aldo zijn graag geziene gasten. Als je tijd
hebt, kom dan gerust ook eens langs. Ons record is 6 tafels vol, maar we zijn meestal met
ietsje minder. Het is echt een topavond.

Geen tafeltennis
In de week tussen Kerst en Nieuwjaar nemen we een weekje vrij. Dan is er geen tafeltennis.
Daarna gaan we er weer volop tegenaan om er ook dan weer een fijne seizoenheft van te
maken.

Fanata nieuws
We hebben er nu drie toernooiavonden op te zitten. De één speelt in de A groep zijn partijtje
mee en de ander in de B. Je kunt je dus op de stand verkijken. Toch is het voor B spelers heel
nuttig om in de A mee te draaien. Marten, Klaas, Steven en Rinse speelden al mee op een
hoger niveau en daar kun je alleen maar beter van worden. Vooral Steven en Rinse pakten
goede resultaten. Zo won Rinse in de meerkamp 10 volledige games in de A. Op
dinsdagavond 17 januari hopen we de vierde ronde te houden. Dan staat er een handicap
toernooi op de rol. Iedereen moet dan “naar sterkte” een bepaald aantal punten scoren om te
winnen. Zo wordt ook vaak op biljartclubs gespeeld. Je krijgt hier op 10 januari meer
informatie over.
De stand is nu als volgt.
Douwe
Rinse
Eelke
Bonne
Richard K
Aldo
Melle
Marten
Klaas
Anko
Agee
Wilbert

109 punten
107 punten
98 punten
86 punten
70 punten
65 punten
64 punten
64 punten
55 punten
52 punten
51 punten
45 punten

Meintje
Richard T
Patrick
Esther
Ron
Steven
Jan Ale
Michiel
Erik
Hanneke R
Willem
Daniëlle

42 punten
39 punten
38 punten
36 punten
33 punten
27 punten
24 punten
18 punten
18 punten
17 punten
15 punten
6 punten

De najaarscompetitie
Over onze eersten teams hebben we het al uitvoerig gehad, maar er speelden altijd wel vijf
teams gelijktijdig thuis. Het was altijd “beregezellig” in die bomvolle zaal, met ook nog eens
veel volk op de tribune. Die kwamen ook naar het derde, vierde en vijfde kijken en dat was
vaak ook heel erg mooi. Het derde opende niet al te best, maar naarmate de competitie
vorderde kwamen ze er steeds beter in. Aldo speelde sterk, maar hij moest toch nog vier
spelers feliciteren. Hij gaat nu weer voor Lemmer spelen en dat vinden we echt jammer, want
hij zou ook een prima invaller zijn, als het tweede in de eerste klas om een speler verlegen zit.
Nu zal Klaas kopman worden en de kar moeten trekken, maar dat zal de fanatieke Sneeker
best wel lukken. Hij krijgt steun van Richard Thoen en Ron en wat is het schitterend dat ook
Douwe en Agee aan het team zijn toegevoegd. Douwe brengt veel ervaring in het team en ik
vind Agee (en ook Michiel) twee fantastische spelers. Dat kan dus nog mooi worden. Succes
O.D.I. 3. Het vierde was kampioen geworden in de vijfde klas en als je dan later een klasse
hoger speelt dan is dat meestal erg zwaar. Niets was echter minder waar. Het team draaide
heel goed mee en stond zelfs lange tijd bovenaan. Marten en Rinse waren de kopmannen en
ook Melle liet zich niet onbetuigd. Men zegt wel eens dat een team er in de eerste keer wel in
blijft, maar dat de volgende competitie dan zwaar wordt, we zullen het zien, maar ik heb er
alle vertrouwen in. Ook Bonne, met zijn prima techniek, zal nu zijn draai gaan vinden en wie
weet kan het team nu nog langer blijven meedoen in de strijd om de titel. De dames van het
vijfde hadden een zwaardere competitie dan de voorgaande jaargang. Toch wisten Meintje en
Esther beiden 5 partijen te winnen. Voor Esther, die in de voorgaande competitie 15%
scoorde was er zelfs een nieuw P.R. Ze haalde nu 19 %. Heel knap. Hanneke Thoen deed voor
het eerst mee en dan moet je ervaring opdoen, maar zij zal in de voorjaarscompetitie ook vast
wedstrijden gaan winnen. De dames trainen hard en boeken op de training ook zeker
vooruitgang. In de weken voor de nieuwe competitie begint gaan we keihard werken aan de
forehand topspin opening, want als je die hebt, dan zit je goed en kun je het spel naar je
toetrekken. Ik zie het al helemaal zitten en zal jullie ook met veel plezier weer gaan coachen.

Adjudanten
Een voorzitter kan niet zonder hulp, dan wordt het niets. Anko heeft ook volop steun van zijn
adjudanten. Zo kreeg ik in de jaren tachtig, we zaten inmiddels in It Joo, steeds meer steun
van Anne Henk Baarda, een neef van Anko. Anne Henk was dan ook een prima vicevoorzitter. Als ik aan Anne Henk denk, dan weet ik nog dat we samen altijd de Joo Cup
organiseerden. Dit toernooi was altijd in de winter en het vroor. Rond middernacht was het
toernooi afgelopen en zouden een paar Bergumers terug naar de Friese Wâlden, maar ze
konden hun auto niet open krijgen. Ze kwamen terug naar de kantine waar wij gezellig zaten
na te genieten van een heerlijk avondje. De man kreeg slotspray, ruitenontdooier en meer van
dit spul, maar hij kreeg de sleutel niet in het slot. Dit duurde ruim een half uur. Er moest meer
gebeuren want het slot wilde niet meehelpen. Anne Henk wist raad, want ze hadden thuis een
hete lucht kanon en die zou even gehaald worden. Toen we samen It Joo uitliepen om het
kanon te halen, zagen we bij de bewuste auto een groepje Sint Nieksters staan. Ze staken de
sleutel in het slot, stapten in de auto en reden weg. Een weet je wat het geval was: ……. Een
klein eindje verderop stond nog precies zo’n auto. Zelfde kleur, zelfde merk (maar wel met
een ander nummerbord.) Hadden de Bergumers de hele tijd voor de verkeerde auto gestaan.
Door een noodlottig ongeval verloren we in 1989 in Anne Henk een fantastische vriend, die
altijd van de partij was als O.D.I. weer eens wat leuks organiseerde.

Bloemen en planten puzzel
Tussen Kerst en Nieuwjaar is er geen tafeltennis. Je bent dan gezellig thuis, want dat is één
van de charmes van die tijd. Gezellig samen even puzzelen kan dan heel leuk zijn. Ga daarom
samen eens aan de slag met deze bloemen en plantenpuzzel. Probeer samen de 20 antwoorden
te vinden. Je hoeft hem niet in te leveren, maar de antwoorden komen wel in de volgende
Loep die begin februari uitkomt. Veel puzzelplezier.
1. Een klein snaarinstrument.
2. Deze bloem slaat.
3. Een plant die niets kan horen.
4. Deze bloem is lid van het Koninklijk huis.
5. Deze bloem wordt afgeschoten op oudejaarsavond.
6. Een inwonertje van een bepaald werelddeel.
7. Een edelman had ze vroeger aan zijn laarzen.
8. Zij is een bijzonder ijverig meisje.
9. Zoen van een omroep.
10. Je vader is niet dichtbij.
11. Hoofddeksel van een kloosterling.
12. Je zou deze verrader een muntstuk geven.
13. Dit is een winters uurwerkje.
14. Snelle loop van een huisdier
15. Denk vooral aan mij.
16. Iets wat je liever niet in je haar hebt.
17. Dit roofdier moet niet zijn poot naar je uitslaan.
18. Als de eerste helft opkomt, verdwijnt de andere helft.
19. Een bloem uit een zuivelproduct.
20. Een bloem waarin je een edel dier kunt aantreffen.

De uitsmijter
Twee boterhammen met twee gebakken eieren en een paar plakken ham noemen we een
uitsmijter. Een uitsmijter is ook het laatste stukje van deze Loep en deze keer gaat het over de
O.D.I. jeugd. Bij de senioren van O.D.I. loopt het als een trein, dat lees je elders in dit blad. Je
zou bijna aan ledenstop gaan denken. Ook de jeugd komt er echter aan. We hebben nu negen
jongens en meisjes die elke donderdag komen trainen. In januari komt er weer een jongen uit
IJlst bij (misschien zelfs wel twee) en Richard heeft nog meer contacten. Schitterend toch.
Ook speelt de jeugd competitie en dat gaat best leuk. Vooral Joshua is sterk, maar ook Simone
doet het uitstekend. Als je competitie gaat spelen, dan gaat het steeds beter. Bij het
Pepernotentoernooi zag ik Simone in de wedstrijd en ze speelde fantastisch met backhand en
forehand. Ook kan ze heel goed opslaan. Als de kinderen van de groep voor de training even
gaan rennen, dan is Simone altijd vooraan te vinden, want ze is echt razensnel. Nu ze steeds
beter gaat tafeltennissen, nu komt die snelheid er steeds beter uit. Fantastisch. Weet je wie het
ook heel goed doet? Nou dat is Larissa. Ze krijgt een heel erg mooie slag en als je haar iets
vertelt over het spel, dan probeert ze dat ook heel knap in de praktijk te brengen. Heel knap.
Annarens is een aantal keren geweest en ze leert heel erg snel. Ik ben een paar keer met
interval training aan de slag geweest en dan speelt ze al heel veel ballen heel knap terug. Weet
je wat het nog leuker maakt? Nu Annarens er bij is, ben ik niet de enigste Oudegaaster in de
zaal, want alle andere kinderen komen uit Heeg en Hommerts. Annarens is een rasechte
Idsegaaster en haar moeder is vroeger vaak mee geweest als we met de meisjes van O.D.I.
door het land trokken. We gingen dan altijd even gezellig eten in Wezep en mem Anneke was
daar regelmatig bij. Nu dus Annarens. Annarens heeft al heel knap tegen Durkje gespeeld.
Prima toch. Durkje, jazeker, die speelt al vele jaren bij de club en ze doet het nog steeds
uitstekend. Durkje kan nu ook al heel knap opslaan en ze wint menig partijtje, want ze wil
altijd winnen en dat is voor een sportvrouw een heel goede gedachte. We beleven aan Durkje
iedere training veel plezier. Joshua is sterk. Richard leert hem nu ook hele gevaarlijke services
en onze jonge vriend zal dus straks in de competitie menig tegenstander verstelt doen staan.
Joshua kan in januari fijn met de nieuwe jongen uit IJlst spelen, want die kan ook heel knap
tafeltennissen. Dat kan nog heel leuk worden. Heel fijn toch. Wychard begint zijn draai ook
heel goed te vinden. Hij traint goed, maar heeft ook net als zijn vader altijd zin in een geintje
en dat is ook belangrijk. Op een club moet een prima sfeer hangen, nou dat zit bij Wychard
wel goed. O ja, nu zou ik bijna zijn tafeltennisprestaties vergeten, nou, daar is ook niets mis
mee. Net als heit en omke Marten kan hij een prima speler worden. Goed fanatiek blijven dan
zie ik het helemaal zitten. Dan hebben we Aradhana nog. Nou die kan er ook wat van. Ze
speelt competitie en als je daaraan meedoet dan word je een beste speelster en dat wordt
Aradhana zeker. Zo is ze bijvoorbeeld ook “beregoed” in het flessenspel. Ga zo door
Aradhana. Eline is na de instuif lid geworden. Haar vader heeft meteen een tafel voor thuis
gekocht en dat kun je nu al zien, want Eline heeft al een heel goede forehand. Aan de
backhand gaan we nog werken en dan komt er straks een heel goede speelster te staan. Dat
komt zeker goed. Dan de uitsmijter van dit stukje. Nou dat is Minne. Minne kan goed
tafeltennissen en weet je wat aan Minne zo goed is: hij kan de trainers ook heel goed helpen
om anderen sterker te maken. Zo gaf hij laatst tijdens de instuif een heel goede
intervaltraining. Prima. We hebben op donderdag 22 september een Kersttoernooi, maar dan
hebben bijna alle kinderen iets van school. Jammer, maar ik denk dat we in januari wel een
echt toernooitje gaan opzetten, want ik wil graag zien hoe goed alle kinderen worden. Dat zal
vast en zeker een schitterend toernooi worden. Let maar eens op.

Teamindeling Competitie Voorjaar 2012
Team 1: Noordelijke 1e divisie
Anko Baarda
Patrick van Dijk
Richard Klein

Team 2: 1e klasse
Jan Ale Maat
Eelke Cramer
Wilbert Elderhorst
Willem van der Velde

Team 3: 4e klasse
Klaas Groenhof
Richard Thoen
Ron van Oldenbarneveld
Douwe van der Zee
Agee Hofstra

Team 4: 4e klasse
Marten Walinga
Rinse Cramer
Melle Zwerver
Bonne Posthuma

Team 5: 6e klasse
Esther Valkema
Meintje van der Velde
Hanneke Thoen-Jonkman
Jeanette Valkema
Hanneke Rosier

Team 1 (jeugd): 6e klasse
Joshua Grünsfeld
Simone Vellinga
Wychard Walinga
Aradhana Klein
Larissa Bergsma

Competitieresultaten Najaar 2011
Noord 2e div S - Poule B
ODI 1

10 - 65

GTTC Groningen 3

10 - 64

DOTO 2

10 - 53

De Treffers '70 3

10 - 51

Ready 2

10 - 45

Assen 3

10 - 22

ODI 1:
3388300
2203735
2366648

A. Baarda (Anko)
P. van Dijk (Patrick)
R. Klein (Richard)

27
30
30

24
19
14

89%
63%
47%

24
9
30
27

20
7
16
11

83%
78%
53%
41%

27
21
21
18

23
13
7
6

85%
62%
33%
33%

2e klasse S Fr - Poule B
ODI 2

10 - 60

ANJA 2

10 - 59

YOS 2

10 - 58

Buitenpost 2

10 - 46

Dokkum 3

10 - 39

Ready 4

10 - 38

ODI 2:
3388473
3493244
3388766
3160833

J.A. Maat (Jan Ale)
W. van der Velde (Willem)
E. Cramer (Eelke)
W. Elderhorst (Wilbert)

4e klasse S Fr - Poule B
Ready 5

10 - 76

Dokkum 4

10 - 69

ODI 3

10 - 53

Lemmer 1

10 - 41

YOS 6

10 - 33

ANJA 5

10 - 28

ODI 3:
3912468
2797849
3858266
3806756

A. Aldo (Abdou)
K. Groenhof (Klaas)
R. Thoen (Richard)
R.L.J. van Oldenbarneveld (Ron)

4e klasse S Fr - Poule A
YOS 5

10 - 64

YOS 7

10 - 58

ODI 4

10 - 56

Ready 6

10 - 49

Bergum 3

10 - 43

Delta Impuls 4

10 - 30

ODI 4:
3093248
3257517
3728762
3872749

M.
R.
M.
B.

Walinga (Marten)
Cramer (Rinse)
Zwerver (Melle)
Postuma (Bonne)

27
27
30
6

20
16
14
1

74%
59%
47%
17%

26
29
3
29
0

5
5
0
0
0

19%
17%
0%
0%
0%

21
12
21
24

16
5
3
3

76%
42%
14%
13%

6e klasse S Fr - Poule A
Drachten 5

10 - 82

DOV 3

10 - 71

Drachten 6

10 - 56

Ready 7

10 - 42

Delta Impuls 5

10 - 35

ODI 5

10 - 14

ODI 5:
3847710
3935660
3973422
3858274
3893711

E.
M.
J.
H.
J.

Valkema (Esther)
van der Velde (Meintje)
Valkema (Jeanette)
Thoen-Jonkman (Hanneke)
Rosier (Hanneke)

6e klasse J GFD - Poule A
DTTC '78 2

9 - 79

Vries 3

10 - 68

Reflex (S) 3

10 - 64

Tjuchem 1

10 - 44

ODI 1

9 - 29

Argus 6

10 -

6

ODI 1 (jeugd):
3952654
3893761
3976755
3893753

J. Grünsfeld (Joshua)
S. Vellinga (Simone)
W.H. Walinga (Wychard)
A.I. Klein (Aradhana)

Interview met Abdou Aldo en Daniele Delcheva
In deze loep een exclusief Interview met Abdou Aldo en met Daniela Delcheva. Beiden zijn
afkomstig uit een ander land dan Nederland en de Loep wil hen vragen hoe Aldo en Daniela
met de sport tafeltennis betrokken zijn geraakt. Lees het in dit interview.
Van harte welkom Aldo en Daniela en wat fijn dat jullie even wat tijd konden vrijmaken na de
training.
1. In welk land zijn jullie geboren?
Aldo: Soedan
Daniela: Bulgarië

2. Hoe ben je in contact gekomen met tafeltennis?
Aldo: In Soedan, op school toen ik 15 jaar was. Gewoon voor de gezelligheid met vrienden.
Daarna lange periode gestopt. In 2001 weer begonnen met tafeltennis.
Daniela: Via mijn buurvrouw Hanneke. Ze vroeg of ik het wou proberen en dat ik het
misschien leuk zou vinden.

3. Hoelang spelen jullie nu bij ttv ODI?
Aldo: Dit is mijn 2e jaar competitie.
Daniela: 1 jaar

4. Aldo, je bent ook lid van tafeltennisvereniging Lemmer, waarom ben je komen spelen
voor ODI?
Lemmer had toentertijd 1 team in de 5e klasse. Ik heb hier toch veel getraind bij ODI en wou
hogerop spelen.

5. Daniela, hoe vind je het trainen bij ttv ODI?
Goed, ik heb nog niet zoveel ervaring, maar het wordt steeds leuker.

6. Aldo, je hebt aangegeven dat je volgend seizoen weer bij Lemmer competitie gaat
spelen, wat is de belangrijkste reden hiervoor geweest?
Familiesituatie, zelfde niveau maar dichter in de buurt. Maar ik blijf wel bij jullie trainen.

7. Daniela, je traint nu al een tijdje bij ons. Denk je dat je nog eens competitie bij ons
komt spelen?
Alleen als ik beter wordt. Daar ga ik achter komen als ik tegen een goede speler kan winnen.

8. Aldo, je gaf aan dat je bij ons blijft trainen, denk je dat je ooit weer eens competitie
komt spelen voor ODI?
Wie weet.. Ik blijf trainen en toernooien spelen.

9. Wat is jullie beste tafeltennisprestatie tot hiertoe?
Aldo: De competitie die ik op dit moment speel
Daniela: Komt nog wel.

10. Wat hopen jullie nog te bereiken (qua klassement, prestaties, …)?
Aldo: Ik hoop ooit nog eens 1e klasse te spelen.
Daniela: Gewoon leuk spelen. Voor mij gaat het niet om iets te winnen.

11. Hebben jullie nog iemand als voorbeeld of die je bewonderd?
Aldo: Iedereen die een goede rally speelt bewonder ik
Daniela: Ben ik niet echt mee bezig

12. Hebben jullie nog andere sporten beoefend naast tafeltennis?
Aldo: Voetbal en hardlopen
Daniela: Basketbal en oriëntatielopen

13. Willen jullie verder nog iets kwijt aan onze trouwe lezers?
Aldo: Ik hoop voor alle teams van ODI veel succes in het volgende seizoen. Ik hoop dat
iedereen beter wordt. Ik wil Auke bedanken voor het goede coachen tijdens de competitie.
Daniela: Iedereen fijne feestdagen!

Trekking Grote Clubactie 2011
Onze jeugd en senioren hebben in totaal 334 loten verkocht. Allemaal bedankt voor jullie
inzet en volgend jaar proberen we nog meer te verkopen! Hierbij de winnende nummers, wie
weet hebben we een winnaar! Wil je snel weten of je een prijs hebt gewonnen? Ga dan naar
onze website www.ttv-odi.nl
HOOFDPRIJZEN
e
1 prijs
e
2 prijs

€ 100.000,- belastingvrij
€ 10.000,- belastingvrij

2573446
1250908

OVERIGE PRIJZEN
e
3 prijs
16-daagse rondreis in Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,2289687
e

e

4 - 8 prijs
e

e

9 - 11 prijs

Verblijf in vakantiehuis in de Dordogne van Topic Travel Vakantiehuizen t.w.v. €1.500,0548803
1381288
2262639
3095195
3251314
4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,0956552
2374486
3590550

e

e

Center Parcs voucher voor weekend/midweekverblijf in 4- of 6-persoons Comfort cottage.
0179745
0242430
0613022
0656990
0675720
0719544
0972079
1009589
1059266
2230168
2283159
2308032
2523975
2774093
2840518
3123168
3295437
3366931
3460037
3657884

e

e

3-daagse all-inclusive minicruise Newcastle DFDS Seaways voor 2 personen
t.w.v. € 385,1372508
2574803
3286116
3410940
3470913
3651110

e

e

Spa Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. € 169,- p.p.
0339304
0795724
1011008
1349317
1364056
2370566
2796016
3144455
3211487
3668335

e

e

Duo Reflex Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. € 125,- p.p.
0040469
0325961
0334046
0338520
0397653
0522643
0578681
0716979
0879281
1004716
1090738
1263868
1293956
1314785
2205734
2212245
2232874
2435051
2556690
2680978
2710150
2761115
2992229
3230938
3236420
3397761
3483637
3577786
3578080
3642103

e

e

4 dagen Sauerland, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen
1288973
2675226
3624197

e

e

4 dagen Eiffel, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen
1321859
2753121
3502791

12 - 31 prijs

32 - 37 prijs

38 - 47 prijs

48 - 77 prijs

78 - 80 prijs

81 - 83 prijs
e

e

84 - 128 prijs

4 entreekaarten Veluwse Bron
0228616
0232390
0388082
0518817
0532604
0626787
0786171
0820933
0868756
1110164
1144753
1272081
2201906
2208415
2245125
2305950
2448165
2478105
2560939
2726075
2756314
2931459
2956568
3005370
3355787
3371483
3572465

0406916
0628825
0928028
1312251
2261048
2529441
2838755
3030547
3648597

0419392
0719472
1061802
1396067
2273953
2560405
2863142
3080457
3658475

e

e

129 -133 prijs
e

e

134 -158 prijs

e

e

159 - 168 prijs

e

e

169 - 193 prijs

e

e

194 - 203 prijs

4 entreekaarten Bobbejaanland
0345465
0730130
1096778

3324515

3457674

Cadeaubon t.w.v. € 100,- Canvassite.nl
0061293
0066604
0070818
0329969
0343284
0514169
0677773
0843035
0957498
1106879
1131988
1228419
3067634
3312124
3330385

0121571
0531128
1012841
1398303
3439607

0180451
0590739
1089064
2603490
3660341

4 entreekaarten De Tuinen van Appeltern
0033996
0106896
0597128
2830466
2835171
2922537

1231798
3048760

1242153
3124160

4 entreekaarten SnowWorld
0121106
0167941
0806935
0911407
1180426
1224969
2601655
3060612
3393153
3513324

0290652
1110683
2205985
3066747
3531209

0520611
1128763
2303457
3066824
3554260

0549444
1132036
2388963
3353592
3668374

4 entreekaarten Duinrell
0076328
0892188
2836169
2859817

1421548
3317414

2382282
3498478

2660383
3541731

PRIJZEN OP EINDCIJFERS
Laatste 6 cijfers goed
Laatste 5 cijfers goed
Laatste 4 cijfers goed

469403
53535
4714

Geldprijs t.w.v. € 450,Geldprijs t.w.v. € 400,Center Parcs voucher t.w.v. € 130,- incl. Friends World
Wide trolley en reistas t.w.v. € 170,-

PRIJZEN INNEN
Als er een prijs is gevallen op uw lotnummer, volg dan de instructies hieronder om uw lot te verzilveren en uw prijs te innen.
Heeft een lot gekocht via contante betaling?
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop
naar:
Nationale Grote Clubactie
Postbus 90100
5000 LA Tilburg
Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd.
Heeft u een lot gekocht via eenmalige machtiging?
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in
geval van een geldprijs, op uw bankrekening.
Voor de loterij van de Grote Clubactie 2011 is een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op 7 december 2009
onder nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

Op eenvoudige wijze extra geld verdienen voor
uw club, terwijl u ook nog eens bijdraagt aan een
beter milieu? Dat kan! Door het inzamelen van
plastic afval voor ttv O.D.I.
Tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien
gebruiken uw leden vaak honderden flesjes, zakjes
en andere plastic verpakkingen. Dit plastic afval
verdwijnt vervolgens in de afvalcontainers tussen het
restafval. Jammer, want apart ingezameld plastic
kan duurzaam en waardevol worden hergebruikt.
Bovendien levert het uw club ook nog eens geld op.
Een leuke bonus, om de ambities van uw vereniging
te helpen realiseren.



Het levert uw vereniging geld op



Het is goed voor het milieu



U stelt een goed voorbeeld voor uw leden,
betrokken ouders en bezoekers

SITA levert bij aan de club één of meerdere rolcontainers voor het plastic afval inclusief speciale
zakken. Hiernaast ontvangen wij diverse promotiematerialen. Dit om onze leden bewust te maken
van het belang van apart inzamelen van plastic. SITA zamelt, in overleg met u, de volle zakken in en
betaalt u de opbrengsten van het plastic afval uit. Simpel toch?
Het is de bedoeling dat heel Oudega het plastic gaat verzamelen en dat ze het 1 keer in de week bij It Joo
komen brengen in de juiste container.
Het gaat hier om zacht plastic afval.
Over wanner we hiermee los gaan daar krijg je nog bericht over.
De volgende bedrijven hebben al toe gezegd voor ons plastic afval te gaan verzamelen.
It Joo ,Hoekstra Transport , Bouwbedrijf Leenstra, De Coop Supermakt uit Heeg
En onze hoofdsponsor Nielsen .

Het bestuur

