December 2012

Wie doet wat?
Bestuur:
voorzitter:
Anko Baarda, Breksdyk 1, 8614 AM, Oudega, 05 15 – 46 96 07
secretaris:
Richard Klein, Simmerkrite 7, 8621 DT, Heeg, 05 15 – 46 98 40
penningmeester:
Rinse Cramer, Rigedyk 15, 8614 XB, Oudega, 05 15 – 46 97 87
wedstrijdsecretaris:
Eelke Cramer, Rigedyk 15, 8614 XB, Oudega, 05 15 – 46 97 87
bestuurslid:
Willem van der Velde, Joodyk 9, 8614 JK, Oudega, 05 15 – 46 98 39
Trainer:
Auke Stroband, Reafinne 14, 8614 AL, Oudega, 0515 – 46 97 17
Toernooicommissie:
Auke Stroband, Reafinne 14, 8614 AL, Oudega, 0515 – 46 97 17
Froukje Wienia, Reidfinne 40, 8621 DH, Heeg, 05 15 – 44 34 55
De Loep:
Auke Stroband, Reafinne 14, 8614 AL, Oudega, 0515 – 46 97 17
Eelke Cramer, Rigedyk 15, 8614 XB, Oudega, 05 15 – 46 97 87
Regionale pers:
Auke Stroband, Reafinne 14, 8614 AL, Oudega, 0515 – 46 97 17
Webmaster:
Rinse Cramer, Rigedyk 15, 8614 XB, Oudega, 05 15 – 46 97 87

Voorwoord
Koning winter staat weer voor de deur, we hebben de eerste winterse buien al
weer getrotseerd, maar toch is het ook weer een gezellige tijd. De najaar
competitie is inmiddels alweer achter de rug met allemaal redelijke resultaten,
de meeste teams zijn in de middenmoot geëindigd. Gelukkig is na een poos van
afwezigheid Auke ook weer van de partij en we zijn allemaal reuzeblij dat het
weer beter met hem gaat. Ja en zonder Auke is er ook geen Loep, maar nu hij er
weer is, wil hij dit ook weer op zich nemen, dus kan iedereen in deze editie weer
een schat aan informatie treffen zoals de nieuwe competitie indeling, toernooien
en andere zaken. We zitten nu qua tafeltenniscompetitie in de winterstop, maar
stil zitten doen we zeker niet, de trainingen gaan gewoon door en we willen
2012 afsluiten met een Oliebollentoernooi op donderdag 27 december. We
hopen dat iedereen van de partij is, zodat we er een gezellige avond van kunnen
maken.
Anko

Jeugdnieuws
Douwe en Auke zijn keihard aan de gang om de jeugd beter te laten
tafeltennissen. En ik moet zeggen dat lukt heel aardig. We hebben er ook weer
een nieuwe speler bij gekregen en dat is Femke. Zij leert heel snel en kan al heel
aardig tafeltennissen. Vooral haar forehand is een heel gevaarlijk wapen. Ook de
andere kinderen doen het heel knap. Wist je dat Eline een eerste prijs heeft
gewonnen op een toernooi met wel dertig kinderen uit heel Friesland. Heel knap.
Weet je wat ook knap is, Richard heeft de jeugd van heel Friesland weer aan het
tafeltennissen gekregen. Hij organiseert in heel veel plaatsen toernooitjes en dat
loopt als een trein. Ik heb gehoord dat er in januari ook weer teams uit
Leeuwarden en Franeker mee gaan doen. Nee, laat Richard maar schuiven, dan
kom het wel goed. Hulde. Annerens begint het tafeltennissen ook heel leuk te
vinden en zij speelt dan ook heel knap met haar backhand. Ze won samen met
Eline het dierentuinspel op de training en dat was heel bijzonder. Dirkje speelde
samen met Douwe en wat heeft ze een mooie forehand, maar ook haar backhand
is heel goed. Simone speelt een harde forehand en daarmee kan ze echt knallen
en knallen dat vindt ze nu juist heel mooi, dus ook dat zit wel goed. Minne

speelt ook prima en zelfs heeft hij al een goede topspin, dat is een heel moeilijke
slag. Op zaterdag 8 december, een voetballoze dag, omdat er een grensrechter in
Almere was doodgeschopt, hielden we ons pepernotentoernooi. Toen zei Minne:
‘’Eigenlijk zouden wij ook een minuut stilte moeten houden, dat doen alle
sportclubs.’’ En zo begonnen wij ons jeugdtoernooitje met een minuut stilte.
Heel knap dat Minne daar aan had gedacht. Bijzonder. Aradhana speelt
ontzettend goed. Ze kan zowel met backhand als met forehand heel erg scherpe
ballen slaan. Ga zo door Aradhana, dan word je misschien wel weer Fries
kampioen. Ook Larissa begint steeds sterker te spelen en weet je wat zo leuk is,
ze heeft nu al de goede techniek te pakken en dat beloofd heel veel voor de
toekomst. Wychard is een echte wedstrijdspeler. Hij traint ook wel goed, maar
gaat het om de punten, dan zit hij er bovenop met als resultaat dat hij op het
gezellige toernooitje maar liefst 250 pepernoten bij elkaar sloeg. O ja, aan het
begin van het seizoen schreef ik dat ik graag wilde dat de jeugd bijtijds in de
zaal is. Toen werd ik een hele tijd ziek en nu ik er weer ben, heb ik gezien dat
dit helemaal niet meer zo is. De meeste kinderen komen dik over half zeven
binnen. Dus beginnen we veel te laat met trainen. Daarom wil ik nu aan de
kinderen gaan vragen om twintig over zes aanwezig te zijn. We moeten namelijk
alle tafels nog opzetten en de netten er op doen en dat duurt een hele tijd. Als dit
ons gaat lukken, dan wordt de training nog leuker. Dus kom op tijd. Mijn
complimenten bij het opzetten van tafels en netten gaan naar Dirkje. Zij is er
altijd als eerste bij om de netten op te zetten. Ik vind dat heel knap.

Seniorentraining
Vorig seizoen was het op dinsdagavond vaak veel te druk in de zaal. Met negen
tafels in een ruimte van 12 x 21 meter is veel te vol en als trainer besloot ik dan
ook in samenspraak met het bestuur om de groep op te splitsen. Op
donderdagavond was er nog volop ruimte en zo werden alle leden per mail en
brief ingeseind om hun voorkeur aan te geven. Zij die niets van zich lieten horen
werden automatisch op de donderdagavond ingedeeld. Zo kwam er in de vorige
Loep een heel trainingsschema te staan. En werkte het? Nou, nee! Dit seizoen
worden de trainingen maar heel matig bezocht. Er is op zowel dinsdag- als
donderdagavond volop ruimte n de zaal. We zetten niet eens meer 6 tafels op.
Hulde voor de spelers die er wel zijn, maar we vinden het heel jammer dat een
groot aantal spelers hun gezicht bijna niet meer laten zien. Met weemoed denken

we terug aan de dinsdagavonden in het verleden. Wel heel vol, maar altijd
berengezellig. Wat zou het leuk zijn als we op dinsdagavond weer een volle
groep zouden hebben. De spelers van de donderdagavond hebben we al naar de
dinsdag overgeheveld, want om als trainer met 2 of 3 man te trainen is niets aan.
De donderdaggroep komt dus te vervallen al kan er wel altijd vrij gespeeld
worden van 19.45 tot 21.00 uur. We hebben de zaal, dus chroom niet om te
komen. Spreek dan wel even met een clubgenoot af. Terug naar de
dinsdagavond. Het is de bedoeling om vast te houden aan het opzetten van 6
tafels. We hebben dus 12 spelers en speelsters nodig. Dit mogen er ook best 16
zijn. Er kunnen dan op 1 tafel dubbelspel oefeningen gedaan worden, terwijl we
ook allemaal er even 7,5 minuten uit moeten. Onze tafeltennisclub kent 3 soort
avonden. De trainingsavond, de wedstrijdavond en de toernooiavond. Bij een
competitie- en toernooiavond moet er gepresteerd worden, maar op een
trainingsavond kan er naast inzet ook gelachen worden. De trainingsavond is bij
uitstek de ‘’clubavond’’ en die clubavond lijkt nu een beetje in het water te
vallen. Vorig seizoen organiseerden we dan ook nog de FANATA toernooitjes.
Daar is nu nog niets van terecht gekomen, maar met inzet van de hele club gaan
we dat uiteraard ook weer oppakken. Bij dezen dus een oproep, om er weer een
fijne avond van te maken. Een club kan niet zonder zijn en haar leden. Komt
allen.

Jaag hem de backhand in!
In mei heb ik de schilder en behanger in huis gehad. Ik moest thuis blijven van
mijn werk. Ik kon de computer even niet gebruiken, want alles was van zijn
plaats. Ik heb een paar schetsboeken gekocht en ben die dagen met
trainingsoefeningen aan de slag gegaan. Ik wilde heel goed voorbereid aan de
start staan van het nieuwe seizoen. Toen sloeg in de bouwvak het noodlot toe en
raakte ik behoorlijk overspannen. Niks geen training, maar dat werd allemaal
piekfijn overgenomen door Anko, Willem, Rinse en Eelke. Gelukkig heb ik in
Verdenius een heel goede huisarts en zo kon ik in november al weer aan de slag
en dat is duizendmaal beter dan thuiszitten achter de geraniums. Als mensen
gaan trainen, dan beginnen ze meestal eerst met het inspelen van de forehand.
Als je eerlijk bent, dan moet je misschien wel stellen, dat de backhand er maar
een beetje bij hangt. Met de forehand kun je in de wedstrijd heel veel gevaar
stichten. In het verleden liepen heel veel spelers om de backhand heen, om ook
vanuit de backhandhoek de bal met forehand met flinke ‘’peer’’ te geven. Het

nadeel van om de backhand heen lopen is dat je je forehandhoek helemaal
openzet, zodat een slimme tegenspeler daar handig gebruik van kan maken. Van
de 50 oefeningen die ik als jaarschema heb gemaakt heb ik dan de oefeningen
ook half om half met en een backhand en forehandopening (topspin) opgezet.
Wat echter wel steeds aan het einde van iedere oefening terugkomt is de
uitspraak ‘’Jaag hem de backhand in.’’ Steeds weer die oefeningen afronden met
twee ballen op de backhand. Na een forehand topspin, blok of contra krijg je een
bal midden van de tafel, die je met backhand moet nemen en daarna een diepe
bal op de backhandhoek, die je na een stukje voetenwerk ook met backhand
moet spelen. Alle oefeningen staan op papier voor rechtshandige spelers, dus
moet je de oefening voor een linkshandige altijd aanpassen. Dat is altijd lastig,
vooral als je een linkshandige speler tegen een rechtshandige laats spelen.
Bedenk als linkshandige altijd het volgende: een oefening eindigt altijd met de
combinatie ‘’Jaag hem de backhand in’’ Het resultaat van deze oefensessie moet
dus zijn, dat we onze backhand verbeteren. En met een betere backhand wordt je
een sterkere speler.

Wist je dat …..
Geert Kroes voor 117 euro aan loten heeft verkocht voor de Grote Club Actie.
Een resultaat waar menig senior zijn petje voor mag afnemen. Fantastisch Geert
en bedankt namens de hele club.
Aradhana, Larissa en Annerens in Oudega loten hebben verkocht. Heel knap,
vooral als je bedenkt dat Aradhana en Larissa uit Heeg komen.
De kinderen voor iedere keer dat ze goed trainen zwembonnen in de wacht
kunnen slepen, zodat ze nadat ze 20 bonnen hebben gehaald samen naar het
subtropisch zwembad in Joure gaan.
Er op donderdag 27 december door een aantal leden een ‘’doedag’’ wordt
georganiseerd. Er wordt dan onderhoud aan de tafels, centercourts en netten
gedaan. Vooral de netten zijn een ramp, maar Richard heeft me verteld dat met
een schroefje alle problemen in de toekomst zijn op te lossen. Dit zou heel mooi
zijn want de buisjes vliegen vaak alle kanten op. Ze worden nu vast gezet.

Op vrijdag 11 januari het toernooi om de Joo Cup wordt verspeeld. Meer
informatie hierover elders in dit blad. Er zal dan ook weer een verloting zijn.
Kom dus even langs.

Dat Sjirkje, de mem van Femke, ook heel fanatiek met tafeltennis bezig is. Ze is
nog niet in de Leop genoemd, maar ze speelt al heel uitstekend haar oefeningen
mee.
Rinse nog een prijs te goed heeft. Hij won het klassement van de
trainingstoernooitjes. Ook de winnaar van de percentage wisselbeker 2011/2012
zal nog worden gehuldigd.

Toernooien
Op zaterdag 12 januari worden de Open Oudegaaster Kampioenschappen voor
de jeugd gehouden. De kinderen van de club kunnen gratis meedoen. Doe je
mee dan moet je je wel even voor 8 januari opgeven bij Richard, Anko of Auke.
De Open Oudegaaster Kampioenschappen voor de senioren zijn op vrijdag 18
januari. We hopen weer heel veel spelers overal vandaan achter de tafels te
krijgen. Geef je even op bij één van de genoemde personen. We rekenen op heel
veel leden van de club en win je met tafeltennis geen prijs, dan heb je misschien
nog een kans in de verloting. We hopen dat Meintje en Esther dat weer willen
organiseren.

Friese Kampioenschappen
Op zaterdag 16 februari reizen we met 8 senioren en 4 jeugdleden naar Dokkum
om kans te maken op de Friese titels. Het toernooi bestaat uit zowel enkel als
dubbelspelen. ODI wenst de deelnemers Anko, Richard, Eelke, Justin, Wilbert,
Rinse, Klaas, Jan Ale, Aradhana, Larissa, Wychard en Eline veel succes toe met
deze uitdaging.

Algemene ledenvergadering
Op dinsdagavond 15 januari om 20.30 uur is de algemene ledenvergadering
gepland. Er zal een aangepaste training plaatsvinden. Alle leden zullen hiervoor
nog worden uitgenodigd. Schrijf dus alvast in je agenda.

Competitie
Standen en percentages najaar 2012
Noordelijke 2e divisie – Poule A
OLDAMBT 2
FTTC 2
Dedemsvaart 1
De Treffers ’70 3
ODI 1
DOTO 1

10 – 60
10 – 56
10 – 53
10 – 50
10 – 45
10 – 36

Anko 20 uit 24 = 83%
Patrick 12 uit 21 = 57%
Jan Ale 5 uit 24 = 21%
Richard 4 uit 21 = 19%

2e Klasse – Poule B
Drachten 1
Bergum 2
ODI 2
Buitenpost 2
ANJA 3
YOS 3

10 – 66
10 – 60
10 – 59
10 – 54
10 – 43
10 – 18

Eelke 23 uit 30 = 77%
Willem 8 uit 12 = 67%
Justin 8 uit 12 = 67%
Wilbert 15 uit 30 = 50%

4e klasse – Poule A
YOS 5
YOS 4
ODI 3
ANJA 5
Drachten 4
Delta Impuls 4

10 – 79
10 – 60
10 – 53
10 – 46
10 – 41
10 – 21

Richard 14 uit 21 = 67%
Douwe 9 uit 15 = 60%
Rinse 12 uit 21 = 57%
Klaas 7 uit 15 = 47%
Melle 6 uit 15 =40%

5e klasse – Poule A
Griffioen 3
DOV 2
Lemmer 2
Drachten 5
Schieringen 2
Ready 6
ODI 4
Delta Impuls

7 – 54
7 – 48
7 – 44
7 – 43
7 – 36
7 – 31
7 – 12
7 – 12

Agee 1 uit 3 = 33%
Meintje 5 uit 21 = 24%
Esther 4 uit 18 = 22%
Jeanette 1 uit 6 = 17%
Hanneke 0 uit 12 = 0%

5e klasse – Poule A2
Schieringen 2
Ready 6
Delta Impuls 5
ODI 4

10 – 53
10 – 52
10 – 26
10 – 20

Meintje 3 uit 8 = 38%
Jeanette 1 uit 3 = 33%
Esther 1 uit 8 = 13%
Hanneke 0 uit 5 = 0%

Teamindeling voorjaar 2013
ODI 1
Anko Baarda
Patrick van Dijk
Richard Klein
Jan Ale Maat
ODI 2
Justin Zeeders
Wilbert Elderhorst
Rinse Cramer
Eelke Cramer
Willem van der Velde
ODI 3
Klaas Groenhof
Marten Walinga
Melle Zwerver
Richard Thoen
Douwe van der Zee
Ron van Oldenbarneveld

ODI 4
Esther Valkema
Hanneke Thoen
Bonne Postuma
Meintje van der Velde
Jeanette Valkema
Sietze Verbeek

Programma voorjaar 2013

