Augustus 2013

Wie doet wat?
Bestuur:
voorzitter:
Anko Baarda, Breksdyk 1, 8614 AM, Oudega, 05 15 – 46 96 07
secretaris:
Richard Thoen, Sinnewar 7, 8623 XK, Jutrijp, 06 – 53 11 80 49
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

Trainers:
Anko Baarda, Breksdyk 1, 8614 AM, Oudega, 05 15 – 46 96 07
Richard Klein, Simmerkrite 7, 8621 DT, Heeg, 05 15 – 46 98 40
Douwe van der Zee, Jeltewei 174, 8622 DB, Hommerts, 0515 – 44 24 36
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
Als ik dit voorwoord aan het creëren ben is het zowat 30 graden, hier hebben we
heel lang op moeten wachten, na een periode van relatief koud weer, dus nog
geen tafeltennisweer. Maar het duurt niet lang meer dan barst het seizoen weer
los. Op dinsdag 13 augustus begint voor de senioren de training en op donderdag
15 augustus voor de jeugd. Er zijn wel een aantal dingen veranderd aangaande
de trainingen, zo wordt de training voor de senioren verzorgd door mijn persoon.
De training zal in eerste instantie gewoon op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Van
19.30 t/m 21.00 uur. Aangezien wij tegenwoordig over de gehele avond kunnen
beschikken is er na de training nog gelegenheid om vrij te spelen. Ik hoop
iedereen weer terug te zien na een hopelijk geslaagde zomervakantie.
Anko

Spannend tot de laatste klap.
Het tafeltennisseizoen zit er op. En wat werd het een spannend slot. De sportzaal
van It Joo zinderde van spanning. In de A klasse zagen we dat Anko Baarda
steeds meer concurrentie krijgt. Hij won zijn eerste drie partijen met speels
gebak, maar tegen ons supertalent Eelke Cramer moest hij toch flink aan de bak.
Er wordt gespeeld om wie het eerst drie games heeft gewonnen en Anko won
met 3-2. Maar de cijfers van de verloren games spreken boekdelen. Eelke won
daarin met 3 – 11 en 4 – 11. Er kwam dus een finalgame en ook daarin had
Eelke lange tijd de beste papieren. Maar een topper als Anko blijft altijd kalm en
op routine, na 8 – 8 wist hij de game naar zich toe te trekken. Anko dus opnieuw
clubkampioen. Voor de hoeveelste maal, we weten het niet eens, maar ik kan me
nog herinneren dat hij 14 was en dat hij toen ook als eens won van de gevestigde
orde (Harrit en Abe Stegenga en Gerrit Hielke Martens). Nu is hij 42. Een groot
kampioen dus. Door het verlies moest Eelke genoegen nemen met der derde
plaats want het was Justin Zeeders, een ander jong talent uit Sneek, die er met de
tweede bokaal vandoor ging. Justin had namelijk in een eveneens zinderend duel
met 3-2 van Eelke gewonnen. Spanning dus volop in de A klasse, maar in de B
klasse was het nog veel spannender. We vroegen ons af …… moeten we de
barbecue nog wel aanzetten, want de hitte steeg op uit It Joo bij het zien van de
vijfkamp, die daar gespeeld werd. Na vier speelrondes waren er nog vier
kandidaten die in de prijzen konden vallen. Alleen Marten Walinga, de
kampioen van vorig jaar, was uitgeschakeld en laat die Marten het vuurtje nu
ook nog eens gaan opstoken. Hij begon steeds beter te spelen en won
uiteindelijk van kampioenskandidaat Melle Zwerver uit Sint Niek. Melle lag er
dus uit. Rinse Cramer en Sietze Verbeek waren nog over als favorieten voor de
titel. Rinse, normaal gesproken de favoriet, ging goed van start maar naarmate
de wedstrijd vorderde nam Sietze de macht over. Gesteund door Griet en de

kinderen beukte Sietze er op los en in een spannende vijfsetter won Sietze
uiteindelijk. Sietze dus kampioen en Rinse moest net als zijn broer genoegen
nemen met het brons. Door de winst van Sietze en Marten was Richard Thoen
uit Jutrijp de lachende derde, want hij won het zilver. Thrillers waren er ook in
de C klasse. Vooral de wedstrijden waarbij Geert Kroes betrokken was waren
van ongekende schoonheid en spanning. Geert vocht en vocht, maar moest toch
tweemaal na een 3-2 nederlaag het hoofd buigen. De man uit de Pastorijstrjitte
moest genoegen nemen met het brons en bij O.D.I. betekent dat geen prijs. Wel
prijzen waren er voor Agee Hofstra uit Heeg, die het goud won en zijn
boezemvriend Michiel Cnossen, sinds kort in Sneek, daarvoor in Jutrijp, die
tweede werd. Bij de jeugd gingen de prijzen naar Sneek en naar Hommerts.
Laurens Elderhorst, gastspeler, één van een drieling, en zoon van Wilbert, won
de grootste bokaal en Wychard Walinga nam de tweede bokaal mee naar huis.
We hadden nooit gedacht dat hij van Eline van der Zee zou kunnen winnen.
Eline is op de trainingen immers altijd nummer één. Na de prijsuitreiking werd
de barbeque aangezet en werd er heerlijk gegeten en kwamen de sterke verhalen
boven tafel. De hapjes van de barbecue werden voor de senioren keurig
verzorgd door Simone, Wychard en Laurens. Er waren maar weinig jeugdleden
aanwezig, maar ze waren wel heel goed op dreef.
Voor mijzelf was er ook een afscheid. Na 40 jaar stop ik als trainer. Het laatste
jaar ging al moeizaam en moest ik me er enorm toe zetten. De accu was leeg.
Steeds weer nieuwe dingen verzinnen is ook moeilijk. Er waren ook geen
mensen meer, die twee keer per week wilden trainen en juist dat geeft een
trainer altijd energie. Een prachtige tijd komt ten einde. Plakboeken vol
herinneringen, maar eenmaal komt er een tijd van gaan. Wel blijf ik doorgaan
als redacteur van het clubblad en stukjesschrijver van de Nijsljochter (onze
dorpskrant) en ook de ODI site zal wekelijks weer met wedstrijdverslagen
worden gevuld. Daarvoor hoop ik Rinse weer stof te kunnen aanleveren. Ook bij
toernooien kan ik zo nu en dan hand en spandiensten verrichten. Ik wil bij dezen
iedereen bedanken die alle trainingen voor mij tot onvergetelijke uren heeft
gemaakt. Bedankt O.D.I.

Een standbeeld
Ik kan me de dag nog heel goed herinneren dat Richard op zijn brommertje naar
Oudega kwam om te tafeltennissen. Hij had het spel geleerd in Stiens en toen
zijn ouders naar Parrega verhuisden kwam Richard in Oudega tafeltennissen.
Richard kwam direct in het eerste jeugdteam samen met Anko en Johan
Vogelzang want hij had een 100% winstpercentage in de tweede klas achter zijn
naam staan. Ik weet nog goed dat Marco de Kleine dit niet leuk vond, maar
Marco moest wel eens wat geprikkeld worden, vandaar. Weet je trouwens dat
Richard, Marco en Klaas Jaarsma, weer of geen weer, vier keer in de week, drie

avonden en op de zaterdagmiddag, op de brommer naar it Joo kwamen om te
tafeltennissen. De Oudegaasters bleven bij slecht weer soms thuis, maar de
Parregaaster en de IJlsters waren er altijd. Zo begon voor Richard het avontuur
in Oudega. Richard heeft zich altijd enorm voor de club ingezet. De dingen die
ik eerst altijd deed nam hij na mijn ziek zijn geruisloos over. Zo verzorgt hij nu
al jarenlang de leden van nieuwe bats en nieuw rubber. De oude (echt nog wel
goede) rubbers worden bij de jeugd op de batjes geplakt zodat ze meer spin
kunnen geven. Topspin wel te begrijpen, want O.D.I. is een club die het
aanvallende spel hoog in het vaandel heeft staan. Van anti rubbers moeten we op
onze club niet veel hebben en Richard is daar dan ook een enorm tegenstander
van. Er is dan ook niets erger om tegen een antitopspin of lange noppen rubber
te moeten spelen. Richard houdt van goed materiaal (niet alleen de bats) ook de
tafels moeten er prima bijstaan. Ieder jaar worden de tafels gecontroleerd en
gemaakt en ook dan is Richard als timmerman de aanvoerder van het stel.
Richard heeft heel veel voor de club gedaan en dat doet hij nog steeds. Als
vrijgezel was Richard niets te gek. We gingen zelfs samen een dag naar Jan
Vlieg, de coach van Bettine Vriesekoop, om ons in het spel met de
intervaltraining te bekwamen. Richard kwam natuurlijk ook in het bestuur en
daarin heeft hij heel veel gedaan. Hij regelde van alles en ook in de financiële
zaken stond hij zijn mannetje. In de tijd met voorzitter Tjalling Rosier was hij in
topvorm, hij deed bijna alles. Tropenjaren!!! Vorig jaar stopte Richard met het
geven van jeugdtraining. Een vader moet immers ook eens thuis zijn en ook het
werk als voorman/uitvoerder bij bouwbedrijf Leenstra uit Gaastmeer neemt
dagelijks meer dan acht uren in beslag. Dit jaar stopte Richard als bestuurslid.
Hij was dan wel op papier alleen secretaris, maar hij deed veel meer. Dit jaar
organiseerde Richard ook nog een jeugdcompetitie in Friesland. Friesland,
Groningen en Drenthe zijn nu één afdeling en in Friesland waren bijna geen
jeugdteams meer. Aradhana en andere kinderen moesten als heel jonge kinderen
naar Groningen en Drenthe om daar competitie te spelen. Zoiets doe je alleen als
je landelijk speelt. Daarom bedacht Richard iets nieuws. Hij organiseerde voor
de jeugd in Friesland tafeltennismiddagen/toernooivormen en die vonden dan
plaats in Oudega (het begin) maar later trok men ook de provincie in en werd er
zelfs gespeeld in Leeuwarden en Dokkum. De kinderen zijn enorm enthousiast
over dit idee. Steeds meer clubs die er van hoorden meldden zich bij Richard en
zo ontstond er een groot netwerk waarin Richard de spil was. Ik zou de Loep
nog veel voller kunnen schrijven zoveel goeds heeft Richard voor onze club
gedaan. Hij was na eerst Willem van der Velde, daarna Anne Henk Baarda,
naast Anko (hij is links) altijd mijn rechterhand in de tijd dat ik voorzitter was.
In november vonden Eelke en ik dat we Richard moesten interviewen. Hij wilde
echter niet in de belangstelling staan. Wij vonden dat jammer. Richard kan
echter geen onbeschreven blad blijven. Vandaar. Nee, Richard verdiend een
standbeeld, zoveel heeft hij voor ons “cluppie” gedaan. Hij heeft samen met
anderen O.D.I. groot gemaakt.

Zwemmen
De jeugd van O.D.I. en der trainers hebben van mij altijd nog een uitje te goed.
We zouden immers samen in Joure gaan zwemmen in het subtropische
zwembad. Alle trainende jeugd kreeg iedere training als er goed gewerkt was
een bon en als ze 20 bonnen hadden dan was er een zwemmiddag. We hebben
het allemaal gehaald. Als iedereen kan dan gaan we er op zaterdag 14
september een gezellige middag van maken. Ik ben dan al wel geen trainer meer
toch kom ik eventjes langs om daar over te praten. Laten we er samen een
topmiddag van maken.

Wedstrijdverslagen
De laatste jaren is het Sneeker Nieuwsblad niet meer zo goed in de sport. Je kunt
er je stukjes wel naar toe sturen, maar ze publiceren niets. Toch moeten we
zorgen dat we bekend blijven in onze omgeving. We zullen dus andere wegen
moeten zoeken. Zo zal er komend seizoen iedere maand een stukje in de
dorpskrant staan en zullen we ook onze site van wedstrijdverslagen voorzien.
Dezelfde stukjes zullen door Suardus ook op de Oudega site worden geplaatst.
Ik zoek voor ieder team een contactpersoon die elke week de wedstrijdbriefjes
bij mij inlevert en dan maak ik er een verslag van voor onze site. Op één van de
eerste trainingen zal ik met spelers van ieder team hierover een afspraak maken
om dit te verzorgen. O.D.I = O.D.I. en deze club moet bekend blijven.

De O.D.I. jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit is een bekend gezegde en daarom
moeten we ook aan de jeugd voldoende aandacht besteden. Vorig jaar heb ik
samen met Douwe van der Zee de trainingen gedaan. Dat ging heel leuk, al
moest ik tegen het eind afhaken. Douwe is een heel kundige trainer en hij gaat
gelukkig door. Hij wil het echter niet alleen doen. Gelukkig is, naar ik heb
vernomen, Richard er weer ingesprongen. De eerste training is op donderdag
15 augustus. Aanvang: half zeven. Over een nieuwe jeugdcompetitie weten we
nog niets, maar dit horen jullie zo gauw mogelijk. Maak er samen met de
trainers weer een onvergetelijk seizoen van. Succes allemaal.

EERSTE TRAINING SENIOREN:
DINSDAG 13 AUGUSTUS HALF ACHT

Resultaten voorjaar 2013
Noord 2e div S - Poule B
Dokkum 1
Assen 3
Ready 2
GTTC Groningen 4
ODI 1
DOTO 1
3388300
2203735
3388473
2366648

A. Baarda (Anko)
P. van Dijk (Patrick)
J.A. Maat (Jan Ale)
R. Klein (Richard)

2e kl Sen GFD - Poule E
Buitenpost 1
ODI 2
FTTC 3
Drachten 2
Dokkum 3
ANJA 3

3388766
3446140
3160833
3257517
3493244

10 - 76
10 - 55
10 - 54
10 - 40
10 - 38
10 - 37
ODI 1
ODI 1
ODI 1
ODI 1

24
21
18
21

15 63%
12 57%
3 17%
1 5%

10 - 83
10 - 53
10 - 52
10 - 49
10 - 42
10 - 21

E. Cramer (Eelke)
J. Zeeders (Justin)
W. Elderhorst (Wilbert)
R. Cramer (Rinse)
W. van der Velde (Willem)

ODI 2
ODI 2
ODI 2
ODI 2
ODI 2

6
27
30
24
3

6
22
16
4
0

100%
81%
53%
17%
0%

4e kl Sen GFD - Poule E
Dokkum 4
ODI 3
Ready 5
ANJA 4
YOS 6
Griffioen 3
2797849
3093248
3728762
4015439
3858266

K. Groenhof (Klaas)
M. Walinga (Marten)
M. Zwerver (Melle)
D. van der Zee (Douwe)
R. Thoen (Richard)

5e kl Sen GFD - Poule C
Delta Impuls 4
Drachten 5
Buitenpost 3
Schieringen 2
Ready 6
Lemmer 3
Delta Impuls 5
ODI 4

5e kl Sen GFD - Poule C2
Ready 6
Lemmer 3
Delta Impuls 5
ODI 4
4038990
3973422
3847710
3935660
3858274

10 - 78
10 - 60
10 - 51
10 - 45
10 - 36
10 - 30
ODI 3
ODI 3
ODI 3
ODI 3
ODI 3

27
3
24
30
6

22
2
14
16
3

81%
67%
58%
53%
50%

7 - 53
7 - 42
7 - 37
7 - 36
7 - 33
7 - 31
7 - 28
7 - 20

10 - 54
10 - 48
10 - 40
10 - 30

S. Verbeek (Sietze)
J. Valkema (Jeanette)
E. Valkema (Esther)
M. van der Velde (Meintje)
H. Thoen-Jonkman (Hanneke)

ODI 4
ODI 4
ODI 4
ODI 4
ODI 4

10
6
27
24
14

9
3
4
3
1

90%
50%
15%
13%
7%

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

Programma najaar 2013

FRIESE REGIO KAMPIOENSCHAPPEN 2014

Ook in 2014 zullen tafeltennissers van het leeuwendeel van de Friese
tafeltennisverenigingen kunnen strijden om de Friese titels in het enkel- en
dubbelspel. De Franeker tafeltennisclub (FTTC) organiseert in samenwerking
met NTTB Noord op 25 januari 2014 in sporthal De Trije in Franeker de Friese
regiokampioenschappen (FK) voor jeugd en senioren.
Een datum om nu alvast met hoofdletters in je agenda te zetten! Waarom?
Omdat FTTC grootse plannen heeft met de komende FK. Het zal anders dan
andere jaren worden, een sportieve én sociale belevenis, een FK 2.0. Bovendien
bieden de FK de Friese liefhebbers van tafeltennis de mogelijkheid om elkaar op
sportieve wijze de maat te nemen.

Volg FK 2014 op Facebook!
Volg en deel de Facebookpagina ‘FK Tafeltennis 2014′. Daar vind je de
komende maanden niet alleen het laatste FK-nieuws, maar bijvoorbeeld ook
boeiende interviews met oud-kampioenen, videomateriaal en verslagen en foto’s
van vroeger. Ook kun je op deze Facebookpagina andere FK-tafeltennissers
ontmoeten. Binnenkort zal de website van FTTC worden uitgebreid met
informatie over de FK.
FTTC heeft de intentie om ook in 2015 en 2016 de FK tafeltennis te organiseren
in de ster van de elf steden: Franeker.

