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Tafeltennisclub ‘TTC De Belleman’ 
 
Voorzitter:  W. Hendriksen                0342-461873 
Secretaris:  H. van den Berg               0342-461239 
Technische Zaken: P. van de Bunt                0342-462057 
Algemeen:  G. Wassink                0342-461882 
Penningmeester: Z. Bakker                0342-461796 
                                                                                      06-51874667 
     
Adres secretariaat: H. van den Berg 
   Plantanenstraat 54 
   3785LG Zwartebroek 
 
Adres redactie:  Z. Bakker 
   Overhorsterweg 41 
   3781NC Voorthuizen 

zegger.bakker@kpnplanet.nl 
 

Vormgeving  P. van de Veen 
   peterveentje@hotmail.com 
 
Ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer: 40123334 
Bankrekening:  NL58 RABO 0366 3174 74 
Contributie:  €50,- per persoon per jaar 
 
Speellocatie:  Dorphuis ‘De Belleman’ 
   Albert van Meerveldstraat 87 
   Zwartebroek 
 
Speeltijden  Donderdagavond 20:00-22:00 
 
E-Mail:   info@ttcdebelleman.nl 
Website:  www.ttcdebelleman.nl  
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-Voorwoord- 

Beste lezer, dit is alweer de 2e jaargang van ons clubblad. Zoals je 

ongetwijfeld al gezien hebt is, dankzij de creatieve capaciteiten van één 

van onze leden, de omslag in een nieuw jasje gestoken.  

2015 was in veel opzichten een geslaagd jaar. Wij konden 5 nieuwe leden 

verwelkomen. Dat kwam mede door het Open Tafeltennistoernooi, 

waarover in ons clubblad meer. Helaas was er ook de opzegging van twee 

van onze spelers die het tafeltennis niet kon combineren met hun drukke 

werkzaamheden. Vanzelfsprekend hopen wij op nog meer nieuwe leden.  

Ook voor het jaar 2016 hebben veel ‘oude’ en ‘nieuwe’ adverteerders 

weer toegezegd een advertentie te plaatsen. Dat kun je zien in dit 

clubblad.  

Vanwege het succes van het Open Tafeltennis Toernooi willen wij hieraan 

in het komend najaar een vervolg geven. Dat moet natuurlijk ook wel, 

want het team ‘Do-it’ heeft de wisselbeker en we zijn benieuwd of ze die 

kunnen behouden. Bij deze roepen wij de (nieuwe) teams alvast op zich 

aan te melden want;  vol is vol. 

Ook zijn we benieuwd naar het resultaat van onze teams die meedoen 

aan de regionale kampioenschappen. Zoals gebruikelijk staan we er weer 

goed voor, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. 

De voorzitter. 
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Jantje zit in de klas en hij zegt. broem broem broem broem 

Dus de juf zegt: “jantje zou je wille ophouden” 

Waarop jantje gewoon door blijft gaan “broem broem broem 

broem”. 

Dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar na de gang” 

“Nee” zegt jantje “dat kan niet mijn benzine is op!” 
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-Wedstrijd data poule A- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Datum  Thuisploeg        Uitploeg                 Uitslag 
 
23-09-15  Stroe A2  -      Stroe A1                  1  –  9  
24-09-15  Zwartebroek A1  -      Zwartebroek A2 8  -  2 
24-09-15  Harskamp A1 -      Harskamp A2                 10  - 0 
08-10-15  Harskamp A1 -      Stroe A2  8  -  2 
08-10-15  Zwartebroek A2 -      Harskamp A2  6  -  4 
21-10-15  Stroe A1  -      Zwartebroek A1 6  – 4 
28-10-15  Stroe A1  -      Harskamp A1  5  -  5 
28-10-15  Stroe A2  -      Zwartebroek A2 3  -  7 
29-10-15  Zwartebroek A1 -      Harskamp A2                 10  -  0 
19-11-15  Zwartebroek A2 -      Stroe A1 ` 4  -  6 
19-11-15  Harskamp A2 -      Stroe A2  7  -  3 
19-11-15  Zwartebroek A1 -      Harskamp A1  7  -  3 
09-12-15  Stroe A2  -      Zwartebroek A1 0  -  10 
10-12-15  Harskamp A1 -      Zwartebroek A2 7  -  3 
10-12-15  Harskamp A2 -      Stroe A1  5  -  2 
 
20-01-16  Stroe A1  -      Stroe A2  2  -  0 
21-01-16  Zwartebroek A2 -      Zwartebroek A1 3  -  7 
21-01-16  Harskamp A2 -      Harskamp A1  2  -  8 
10-02-16  Stroe A2  -      Harskamp A1      -    
11-02-16  Harskamp A2 -      Zwartebroek A2     -  
18-02-16  Zwartebroek A1 -      Stroe A1      - 
03-03-16  Harskamp A1 -      Stroe A1      -  
03-03-16  Harskamp A2 -      Zwartebroek A1     -  
03-03-16  Zwartebroek A2 -      Stroe A2        -  
23-03-16  Stroe A2  -      Harskamp A2        - 
23-03-16  Stroe A1  -      Zwartebroek A2     -  
24-03-16  Harskamp A1 -      Zwartebroek A1     - 
20-04-16  Harskamp A1 -      Harskamp A2      -  
21-04-16  Zwartebroek A1 -      Stroe A2        -  
21-04-16  Zwartebroek A2 -      Harskamp A1      - 
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-Wedstrijd data poule B- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Datum  Thuisploeg        Uitploeg                 Uitslag 
 
16-09-15  Stroe B1  -      Stroe B2  5  -  5 
17-09-15  Harskamp B1 -      Harskamp B2  7  -  3 
17-09-15  Zwartebroek B1 -      Harskamp B3  9  -  1 
30-09-15  Stroe B1  -      Zwartebroek B1 5  -  5 
30-09-15  Stroe B2  -      Harskamp B1  3  -  7 
01-10-15  Harskamp B3 -      Harskamp B2  5  -  5 
22-10-15  Harskamp B3 -      Stroe B2  1  -  9 
05-11-15  Zwartebroek B1 -      Harskamp B1                 10  -  0 
12-11-15  Harskamp B3 -      Stroe B1  2  -  8 
19-11-15  Harskamp B2 -      Zwartebroek B1 3  -  7 
26-11-15  Harskamp B2 -      Stroe B2  6  -  4 
02-12-15  Stroe B2  -      Zwartebroek B1 4  -  6 
03-12-15  Harskamp B1 -      Harskamp B3  4  -  6 
03-12-15  Harskamp B2 -      Stroe B1  4  -  6 
 
13-01-16  Stroe B2  -      Stroe B1  5  -  5 
14-01-16  Harskamp B3 -      Zwartebroek B1 6  -  4 
14-01-16  Harskamp B2 -      Harskamp B1  1  -  9 
04-02-16  Zwartebroek B1 -      Stroe B1      - 
04-02-16  Harskamp B1 -      Stroe B2      - 
04-02-16  Harskamp B2 -      Harskamp B3      - 
24-02-16  Stroe B2  -      Harskamp B3      - 
25-02-16  Harskamp B1 -      Stroe B1      - 
25-02-16  Zwartebroek B1 -      Harskamp B2      - 
16-03-16  Stroe B1  -      Harskamp B3      - 
16-03-16  Stroe B2  -      Harskamp B2       - 
17-04-16  Harskamp B1 -      Zwartebroek B1     - 
13-05-16  Stroe B1  -      Harskamp B2      - 
14-05-16  Zwartebroek B1 -      Stroe B2      - 
14-05-16  Harskamp B3 -      Harskamp B1      - 
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-Stip op onze Tafeltennis Horizon- 

De bekeruitreiking op donderdag avond 17-12-15 was een keerpunt in onze 
tafeltennisgeschiedenis, want sinds 2003 was Joop van Doornik onafgebroken 
onze tafeltennis kampioen van de onderlinge clubcompetitie, kortom ons 
trotse boegbeeld. Ruim een decennium verzamelde deze  Hooglandervener 
de ene na de andere kampioensbeker en speciaal voor zijn vrouw nam hij 
steeds om de drie jaar een indrukwekkende wisselbeker mee. Opvallend was 
wel dat toen medio 2015 bleek dat Joop geen kampioen meer zou kunnen 
worden het ene na het andere nieuwe lid zich bij ons liet inschrijven. Met 
andere woorden de periode Van Doornik duurde erg lang onder ons gezegd 
en gezwegen eigenlijk te lang, maar als we het onderstaande aandachtig 
lezen, kunnen we ons afvragen voor hoe lang. 
 
Verheugend is het dat onze spiksplinter-nieuwe kampioen, Robert van der 
Mast, echt eigen kweek is! Zijn jeugdtrainer zag hem aan het begin van dit 
millennium De Belleman binnen-stappen. Zijn vader maar ook zijn moeder 
brachten hem aanvankelijk helemaal vanuit Hoevelaken naar Zwartebroek.  
 
Ook kwam er wel eens een zus mee om met eigen ogen te aanschouwen hoe 
hij in dat verre zalencentrum aan zijn lot werd overgelaten. Toch kwam hij 
vooral door wilskracht via de 
junioren bij de senioren in de A-
poule. Voor een goed begrip 
vermelden we dat zijn studie in 
Delft min of meer op cum laude 
niveau verliep.  
Met z’n hobby’s was het ook 
letterlijk excelsior; hij haalde 
namelijk zijn vliegbrevet. Na zijn 
studietijd startte hij het 
florerende ICT-bedrijf “Nextpax” 
dat gevestigd is op de 29ste etage 
in het WTC-gebouw in Almere.  
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Opmerkelijk is het gezien het bovenstaande dat het met tafeltennissen wel 
zo’n 15 jaar duurde voor hij eindelijk eens de top bereikte maar wel met de 
hete adem van Joop van Doornik en Gert van de Biezen in z’n nek. 
Daarom kan hij aan het einde van dit tafeltennis seizoen, helaas voor ons, als 
kampioen afscheid nemen om in zijn huidige woonplaats 
Bunschoten/Spakenburg in clubverband zijn tafeltennis carrière voort te 
zetten. We wensen hem en z’n vrouw en straks zijn kinderen nu al een 
voorspoedige en sportieve toekomst toe. 
De kersverse kampioen van de B-poule, Harry van de Veen, die z’n naaste 
tegenstanders, Gerco Wassink en Zeger Bakker, overtuigend in het stof had 
laten bijten, was helaas afwezig. Toch was er nauwelijks plaats aan de bar 
voor de aanwezige leden tijdens deze slotavond van het kalenderjaar 2015, 
die met een smakelijk doch voedzaam buffetje werd besloten.  
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-Huidige Leden- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts, van boven naar beneden 
1e Rij: Joop van Doornik, Wout Heiwegen, Tjitte Swart, Dirk Schaap 
2e Rij: Peter van de Bunt, Eddy Burgers, Piet Koster, Peter van de Veen 
3e Rij: Marieke van Maanen, Henk Kuijt, Jan van de Kamp 
4e Rij: Henk van den Berg, Jaap van de Pol, Wim Hendriksen, Zeger Bakker, 
Robert van der Mast 
 
Ontbrekend op de foto: Gerco Wassink, Gert van de Biezen, Gerrit Eppink, 
Hans van de Horst, Edwin Kamphorst, Piet Kok en Harry van de Veen 
 
 

‘Als de kikker kwaakt in het riet dan regent het wel of niet’ 
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  -Ping Pong- 

Na 20 jaar tafeltennis te spelen leek het me wel nuttig om te weten over het 
hoe en wat van tafeltennis. Ik ben gaan zoeken op internet en vond het 
onderstaande stuk. Leuk voor de geïnteresseerden.  

Deel 2 
De naam "Ping-Pong" ontstond door het geluid dat de celluloid-bal maakte op 
de tafel en de toen gebruikte 'rackets'. Vroegere rackets werden gemaakt van 
kurk, perkament, karton en hout bedekt met doek, fluweel, leer of 
schuurpapier. Als bal werd soms gespeeld met champagne-kurken of bolletjes 
wol. In 1900 werd in Engeland op de naam "Ping-Pong" octrooi verleend 
(onder nummer 19070) door "J. Jacques & Son" - hierna werd het spel een 
echte modegril. Er zijn vele verwijzingen en afbeeldingen van hoe het toen 
gespeeld werd, meestal in een huiselijke omgeving door de hogere kringen. 



TTC De Belleman 

Arie van Duinkerken – Schilderwerken 
Gert van Gulik – Grondwerk & Bouwservice             Editie maart         12 
All-Round Fish – Uw Koi- en Vijverspecialist                    2016 

Toen had het tafeltennis al een paar van zijn hedendaagse complexiteiten 
verkregen, maar het werd nog steeds gezien als een 'after-dinner' amusement 
in plaats van een sport: 'smashes' werden als onsportief beschouwd. In 1902 
bedacht de Engelsman Good, dat het rubbermatje wat gebruikt werd voor 
teruggave van muntgeld, best als bedekking van zijn tafeltennis-batje gebruikt 
zou kunnen worden - dit zou je kunnen zien als een voorloper van het nu 

bekende noppen-rubber. In 1903 werd in een artikel gewaarschuwd voor 
het dragen van een kostuum met een gesteven overhemd en, voor de 
dames, een satijnen jurk. Maar verder werd ook gedetailleerd advies 
gegeven over geribbeld rubber, de penhoudergreep en tactieken.Het 

was populair in Midden-Europa tussen 1905 en 1910, maar reeds daarvoor was 
een aangepast versie al geïntroduceerd in Japan, waarvan het later verspreidde 
naar China en Korea.  

In West-Europa en Amerika kwam er een korte terugval in de populariteit. Pas 
na de eerste Wereldoorlog groeide de interesse weer. Het spel werd weer 
herontdekt in Engeland en Wales in de periode na 1920. Toen waren het de 
tennisverenigingen die hun leden ook in de winter wilden bezighouden en 
daarom deze wachttijden met tafeltennis bekortten. Bij koude en regen kon in 
de clublokalen van de tennisverenigingen het 'echte' tennisspel worden 
nagedaan. Hoogte van het net en omvang van de tafels werden aan het toeval 
overgelaten.  
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Was het maar waar 

Een rijke man verlaat 's ochtends zijn huis en ziet tot zijn grote 
schrik dat de hele achterkant van zijn nieuwe Mercedes is gehavend. 
Maar hij haalt weer opgelucht adem als hij onder de ruitenwisser een 
briefje ziet zitten. Hij pakt het papiertje en leest : "Beste Mercedes-
eigenaar. Terwijl ik dit schrijf staan er in deze straat 50 mensen 
naar mij te kijken, zij denken dat ik mijn naam, adres, kenteken en 
polisnummer opgeef. Dat is dus niet zo!" 
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                -Hardbat- 

Wat wel genoemd wordt 'plankjes-tafeltennis' is een 
eenvoudige vorm van de tafeltennissport. Het spelen 
met hardbats zorgt voor een zekere nivellering, want 
je kunt niet meer via effectvolle services en zware 
spinballen direct punten scoren. Het is - omdat alles 
wat langzamer gaat – een veel minder snelle sport. 
(Op de foto: Marty Hendriksen(l), voormalig trainer 
TTC De Belleman, wereldkampioen hardbat 2010)     
Voordeel of nadeel? 

 
Er zitten natuurlijk meerdere kanten aan. Als je houdt van het zeer snelle 
spelletje kan het hardbat tafeltennis in eerste instantie een beetje sloom 
overkomen. En je kunt ook behoorlijk gefrustreerd raken, omdat je wel wilt 
spinnen maar dat heeft geen enkele zin. Maar degenen die ermee in 
aanraking komen, trekken al heel snel andere conclusies. Het is een echte 
atletensport. Je moet het helemaal ZELF doen, dus het aspect 
"materiaalsport" (verschillende frames en rubbers) valt weg. 
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-Snelheid- 
Een vrouw staat met haar Smart met autopech langs de snelweg, 
komt er een man in een Porsche voorbij. 
"Zal ik je een sleepje geven naar de dichtsbijzijnde garage?" vraagt de  
Porsche rijder. 
"ja graag!" antwoordt de vrouw. 
Zo gezegd, zo gedaan, de Smart werd met een sleepkabel aan de 
Porsche vast gemaakt. 
"Als ik te hard ga moet je maar toeteren!" glimlacht de man. 
Even later, onderweg, scheurt er een Ferrari met 250 km/u voorbij. De  
Porsche rijder vergeet helemaal de sleep en scheurt achter de Ferrari 
aan. 
Later die avond komt een agent bij de commissaris en zegt: 
"Je gelooft nooit wat ik heb gezien! Komt er eerst een Ferrari met 250 
km/u voorbij flitsen. Direct daarachter zat een Porsche die hem bij 
probeerde te houden. En achter de Porsche reed een Smart die toeterde 
of hij er voor bij mocht gaan!" 
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-Het Open Belleman tafeltennistoernooi- 

Tijdens het ‘Open Belleman tafeltennistoernooi’ in het dorpshuis De 
Belleman, dat georganiseerd werd door de gelijknamige tafeltennisclub, 
ontmoetten woensdagavond 25 november 2015 gelegenheidsteams van 
familie, vrienden en oud-klasgenoten elkaar op sportieve wijze ‘aan de 
andere kant van de tafeltennistafel’. 
 
De opkomst was optimaal, zodat de 8 tafels voortdurend bezet waren. Na 
zo’n 2 uur spelen maakte men zich op voor de finales. Na afloop daarvan 
werden door de voorzitter Wim Hendriksen de bekers uitgereikt. 
In een zinderende finale werd het team ‘Do-it’, bestaande uit Johan 
Bouwman, Gerben van de Veen en Edwin Jansen, kampioen. Dit team nam 
ook de wisselbeker mee naar huis.  
Tweede werd het team ‘LiBerDi’ met Lidy Pater, Bert van Wee en Dineke 
Schimmel. 
De winnaar van de ‘kleine finale’ en dus derde, werd het team ‘De Veentjes’ 
met Janneke Bos, Bert van de Veen en Odine van de Veen. 
 
Verder waren er waardevolle prijzen die beschikbaar werden gesteld door 
pannenkoekenboerderij ‘De Tolboom’ in Terschuur, eetcafé & cafetaria ‘De 
Zaak’ en supermarkt ‘De Spar’ in Zwartebroek. 
Dit tafeltennisevenement werd mogelijk gemaakt door Van de Pol 
Dienstverlening in Terschuur. 
 
Het restant van de einduitslag was als volgt: 
4e: team Batman (Henk van de Hoek, Danny van de Hazel en Remco van de 
Peut) 
5e: team De Pingpongers (Jordi Blankespoor, Wim Kortus en Henk Kortus) 
6e: team De Bosjes (Dick, Auke en Jelle Bos) 
7e: team De Belleballers (eigen team buiten mededinging) 
8e: team De Darters (Peter, Theo en Wim van de Veen) 
 
Kortom, een geslaagde sportavond in het warm kloppende hart van Terbroek. 
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Bovendien maakten Gert Westeneng, Wout Heijwegen, Hans van de Horst en 
Henk Kuijt door het team “De Belleballers” te vormen mogelijk dat het 
toernooi ook organisatorisch vlekkeloos verliep bij deze maximale bezetting. 
Voor het goede begrip vermelden we dat “onze spelers” niet voor de prijzen 
meededen. 
De algehele leiding had Gerco Wassink bijgestaan door Marieke van Maanen; 
die samen de registratie en puntentelling digitaal vlekkeloos verwerkten. 
Opmerkelijk was dat de planning ook qua tijd nagenoeg klopte.  
Ook dit keer vonden we Dick van de Bor bereid foto’s te maken voor de pers 
en voor onze  website. 
Verder werd er zeer gemotiveerd gespeeld  en was er een goede sfeer, 
temeer daar Janneke Bos wat bitterballen uit de pan serveerde aan hen die 
nog wat te bespreken hadden. Kortom het geheel was voor een herhaling 
vatbaar. 
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-Tafeltennis, iets voor jou??- 

Onze vaste trainingsavond is op donderdagavond. Er is een onderlinge 
competitie tussen de tafeltennisverenigingen uit Stroe, Harskamp en 
Barneveld.  
Wil jij ook (leren) tafeltennissen dan ben je uiteraard van harte welkom, we 
zijn altijd op zoek naar sportieve mensen  die recreatief willen tafeltennissen 
en/of eventueel competitie willen spelen. 
 
Wat is er zo leuk aan tafeltennis? 
Bijna iedereen heeft wel eens een keertje getafeltennist of “pingpong” 
gespeeld. De eerste kennismaking voor kinderen is meestal op vakantie op 
een camping waar vaak rond de tafel gepeeld wordt.  Bij TTC De Belleman 
kunnen gaan we wat verder en kunnen we je de techniek aanleren om beter 
te kunnen tafeltennissen en we kunnen je kennis laten maken met hoe 
tafeltennis als wedstrijdsport beoefend wordt. Want dat is uiteraard wel even 
wat anders dan een spelletje “rond de tafel” op de camping. 



TTC De Belleman 

Arie van Duinkerken – Schilderwerken 
Gert van Gulik – Grondwerk & Bouwservice             Editie maart         21 
All-Round Fish – Uw Koi- en Vijverspecialist                    2016 

Tafeltennis vereist een goede oog-handcoördinatie. De ogen en handen van 
een speler moeten perfect kunnen samenwerken om het balletje goed te 
raken en het je tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken. Van een goede 
oog-handcoördinatie heb je in het dagelijks leven ook voordeel 
Tafeltennis is een supersnelle sport. De snelheid waarmee de bal heen en 
weer geslagen kan worden is heel hoog, waardoor de sport concentratie én 
een goede lichamelijke conditie vergt. 
Tafeltennis is een sportieve sport met waardering en respect voor je 
tegenstander. Er is geen lichamelijk contact met de tegenstander waardoor 
het een veilige sport is ook op hogere leeftijd (65+) beoefenend kan worden.  
Tafeltennis is ook een gezellige sport. Je bent altijd met een meerdere 
mensen aan het trainen en als je meedoet aan de competitie speel je in een 
team van 3 personen. Voel je niets voor competitie, dan kun je ook gewoon 
gezellig recreatief een balletje slaan. Zo is er voor elk wat wils.  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Meer weten, interesse om lid te worden van Tafeltennisvereniging De 
Belleman of wil je gewoon een keertje meespelen op onze trainingsavond? 
Kom gerust een keertje langs in De Belleman in Zwartebroek. 
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-Gestolen- 

Drie mensen zitten in een auto en rijden over een brug, Komt de 

politie achter hun aan en houdt hun aan. Zegt de 

politieagent:"gefeliciteerd, jullie zijn de duizendste auto die over deze 

brug rijdt, jullie hebben tienduizend euro gewonnen. dan zegt de 

bestuurder: "Mooi, kan daar mijn rijbewijs mee halen." Zegt de man 

naast de bestuurder: "Let maar niet op hem, hij is bezopen." 

Vervolgens zegt de hardhorende opa achterin: "k zei toch dat we niet 

ver kwamen met deze gestolen auto." 
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-Reactiesnelheid en Tafeltennissen- 

 
We willen het hebben over jou en onze reflexen. Sommigen zijn aangeboren, 
zoals de zuigreflex. Zo kennen we ook de terugtrekreflex: Je komt in 
aanraking met iets heets en in een reflex trek je je hand terug. M.a.w. een 
onbewuste handeling, die meestal gericht is op bescherming van ons lichaam. 
Zo’n signaal tussen waarnemen en de actie loopt via de ruggengraat. 
 
 Wij willen het hebben over die reflexen, waarvan de signalen ook via onze 
hersenen lopen en die je kunt aanleren of oefenen. Ja, u voelt het al haarfijn 
aan, daar is de tafeltennissport ideaal voor. 
 
 Tafeltennis is nl. een laagdrempelige sport die iedereen wel eens gespeeld 
heeft. De belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om het spel te spelen zijn 
reactiesnelheid en een goede oog-handcoördinatie. Het is denken en doen 
tegelijkertijd in een fractie van een seconde. Bij ttc “De Belleman” brengen 
we het zo onder woorden: “Tafeltennissen is te vergelijken met een sprint 
van   100 m en ondertussen moet je een partijtje schaken”. Dat maakt het 
daarom altijd verrassend en leuk om een potje te tafeltennissen en dat voor 
alle leeftijden!  
 
Natuurlijk is een goede 

reactiesnelheid voor iedereen van 

belang, we zitten allemaal 

regelmatig in het verkeer en ook 

als je een vlieg met je hand wilt 

moet je snel kunnen reageren. 

Maar voor mensen die een 

vechtsport beoefenen is het zeer 

relevant. Iedere klap die ze 

kunnen ontwijken of pareren 

scheelt weer een hoop 

(hoofd)pijn.  
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Andere sporten waar reactiesnelheid van groot belang is: tafeltennis, tennis, 

wedstrijd zwemmen (bij het startschot) ,voetballen en (vooral) keepers in 

allerlei balsporten. Hoe eerder je kunt anticiperen en reageren, des te groter 

de kans dat je op tijd goed staat voor de volgende bal. 

Even een zijstraatje: Het is zelfs mogelijk om een reactietijd onder de 100 
milleseconde te scoren, maar dit wordt niet als realistisch gezien. Dit is dan 
waarschijnlijk het gevolg van goed gokken. In dit licht bezien is het dus niet 
gek dat in de atletiek een start binnen 100 ms na het startschot als valse start 
wordt beschouwd – metingen wezen uit dat atleten gewoonweg niet sneller 
kunnen reageren. Beroemd is de valse start van de Amerikaanse atleet Jon 
Drummond bij de wereldkampioenschappen in 2003. Hij startte 53 ms na het 
startschot, maar werd toch gediskwalificeerd.  
Mijn kampioen op het gebied van snel reageren blijft de stripheld, Lucky Luke, 

die schiet nl. sneller dan zijn eigen schaduw! 

Maar ter zake je reflexen en je reactiesnelheid oefenen is voor iedereen 

belangrijk voor jong en oud, het is een vereiste voor een gezond leven.  Wat? 

Het is nodig om te overleven ……………………………. vooral voor 55-plussers!  

 

Je kunt thuis bv. in je eentje oefenen met een reaction ball, maar je kunt 

daarvoor ook lid worden van ttc “De Belleman”, dan ben je samen actief. 

 

  Er Zitten 2 vrienden 

aan de bar, vraagt de 

een aan de ander?: “Wil 

je een biertje?” 

Zegt de ander: “Je 

vraagt een koe toch ook 

niet of ie hooi lust!! 
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-WK Tafeltennis: China heerst- 

De landenploegen van China blijven het mondiale tafeltennis domineren. 
Zowel de mannen- als vrouwenploeg greep zondag de eindzege bij de WK 
voor teams. 
De Chinese tafeltennissers namen in Kuala Lumpur revanche voor een 
pijnlijke nederlaag in dezelfde Maleisische stad tegen Zweden in 2000. Ze 
waren in de finale veel te sterk voor Japan (3-0) en veroverden voor de 
twintigste keer de wereldtitel. 
De Chinese vrouwen verloren in de finale tegen Japan ook geen wedstrijd (3-
0). Ze schakelden in de kwartfinale Nederland uit (3-0). 
Zuid-Korea en Engeland veroverden brons bij de mannen. Bij de vrouwen 
eindigden Noord-Korea en Taiwan als derde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vanzelfsprekend was het WK anders verlopen als onze Terbroekse 

kampioen op tijd was hersteld van zijn blessure en aan het WK had kunnen 

deelnemen.) (Red.) 
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-Wist je dat?!- 

-De langste wedstrijd duurde 132uur en 31minuten. Danny Price en Randy 
Nunes speelden Mannen Enkel in Amerika van 20 t/m 26 augustus 1978. 
 
-101 uur, 1 minuut en 11 seconden duurde de langste wedstrijd Mannen 
Dubbel. Deze wedstrijd werd van 9 t/m 13 april 1979 gespeeld in Californië. 
 
-De oudste tafeltennister was een Australische vrouw, genaamd Dorothy de 
Low, die mee deed aan de Wereld Veteranen Kampioenschappen van 25 mei 
2008 in Rio de Janeiro. Ze was 97 jaar en 232 dagen oud. 
- 
De Pool Ehrlich en Roemeen Paneth streden 2 uur en 12 minuten om één 
punt tijdens het WK van 1936 in Praag. 

 

 

Geld is een vreemd goedje; als je het bewaart heb je er niks 

aan, als je het uitgeeft ben je het kwijt. 
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-Een harde smash gaat maximaal 180 km / h. De bal raakt het bat slechts 1 / 

1000 seconde en vervormt daarbij plusminus tot 20 procent. 

-In een perfect aangesneden topspin draait de bal 50 keer per seconde rond 

zijn eigen as. Dit is, omgerekend 3000 toeren per minuut. 

-Een professionele speler verliest tijdens een toernooi tot 3,5 kilo gewicht per 

dag. Tijdens een set (tot 21 punten) verbruikt hij ongeveer dezelfde energie 

als een lichtgewicht atleet, die 100 meter in 10,2 seconden loopt. 

-Smashballen waren 

ooit verboden vanwege 

het risico van schade 

aan de tegenstander. 

 

 

 

 

 

 

Geld moet rollen, 

anders hadden ze 

het wel vierkant 

gemaakt. 
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Aanmeldformulier TTC de Belleman 

 

Naam:______________________Achternaam:__________________________ 

Straat:_____________________Huisnummer:_________________________  

Postcode:__________________Woonplaats:___________________________ 

Telefoonnummer:___________________Mobiel:_______________________ 

Emailadres:________________________________________________________ 

Geboortedatum_____/______/______  

Datum:______/______/______ 

 

Handtekening:__________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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