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Tafeltennisclub ‘TTC De Belleman’ 
 
Voorzitter:  P. Koster   06-51724288                 
Secretaris:  H. van den Berg               0342-461239 
Penningmeester: E. Burgers                0342-415058 
Technische Zaken: P. van de Bunt                0342-462057 
Algemeen:  G. Wassink                06-29572296 
     
Adres secretariaat: H. van den Berg 
   Delderveenweg 9 
   3785 RC Zwartebroek 
 
Adres redactie:  P. van de Veen    06-46402910 
   Buru 42-06 
   3772 EX Barneveld 

 
Vormgeving:  P. van de Veen 
    
Emailadres clubblad: batje@ttcdebelleman.nl 
 
Ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer: 40123334 
Bankrekening:  NL58 RABO 0366 3174 74 
Contributie:  €55,- per persoon per jaar 
 
Speellocatie:  Dorpshuis ‘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- 

 
Na een warme (soms hete) zomer zijn we inmiddels weer aan het 
nieuwe tafeltennisseizoen begonnen. Ik hoop dat iedereen een leuke 
vakantie heeft gehad en weer gezond is thuis gekomen. 
In het seizoen 2018-2019 staan weer de gebruikelijke activiteiten op het 
programma zoals: regionale competitie, clubkampioenschappen en het 
open tafeltennistoernooi. Daarnaast is er natuurlijk op donderdag onze 
wekelijkse trainingsavond. 
 
Graag wil ik alle leden die helpen bij allerlei kleine en grotere klussen 
hartelijk danken voor hun inzet en de leden die daar toe nu toe nog niet 
mee helpen aansporen om het goede voorbeeld van anderen te volgen. 
 
Dat we weer zin hebben in het nieuwe seizoen is te zien aan de opkomst 
tijdens de trainingsavonden. Deze is hoog en er wordt weer fanatiek 
gestreden om de punten waarbij de gezelligheid en het respect voor 
elkaar een groot goed is. 
En vallen de prestaties soms tegen en lukt het niet zoals je graag zou 
willen, bedenk dan dat je “halverwege de berg” ook  mooi uitzicht kunt 
hebben! 
 

Piet Koster 
Voorzitter TTC De Belleman 
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-Uitslagen en programma regionale competitie poule A- 
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-Uitslagen en programma regionale competitie poule B- 
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-Eindstanden interne competitie Poule A- 

Speler Gespeeld Punten Doelsaldo Verliespnt. 

1. Piet Koster 14 12 +27 2 

2. Tjitte Swart 10 7 +15 3 

3. Joop v. Doornik 11 7 +6 4 

4. Jan v.d. Kamp 12 7 +9 5 

5. Gert v.d. Biezen  13 7 +3 6 

6. Gerco Wassink 13 5 -13 8 

7. Harry v.d. Veen 13 5 -6 8 

8. Jaap v.d. Pol 14 0 -37 14 
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-Eindstanden interne competitie Poule B- 

Speler Gespeeld Punten Doelsaldo Verliespnt. 

Wout Heiwegen 13 11 +27 2 

Stef Huijgen 8 6 +11 2 

Arne Huijgen 11 6 +7 5 

Peter v.d. Veen 11 6 +4 5 

Juan van Niekerken 14 6 -5 8 

Henk v.d. Berg 14 6 -4 8 

Peter v.d. Bunt 8 5 +2 3 

Wim Hendriksen 11 5 +5 6 

Gertine Bobbeldijk 11 3 -14 8 

Melanie v.d. Peut 11 0 -31 11 
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-Samen naar het Schaffelaartheater (deel 1)- 

Maandagavond 25 mei ben ik samen met onze secretaris naar het 

Schaffelaartheater geweest. Onder ons gezegd en gezwegen was ik veel 

liever met m’n vriendin gegaan, maar Henk moest zo nodig weer. Vijf jaar 

geleden was ie ook al geweest, maar ja op die leeftijd mag je vaker. 

’t Was nog lang geen zeven uur of hij stond al irritant voor ons huis te 

claxonneren. “Wie is die stalker?” vroeg m’n zus. Ik had nota bene m’n 

toetje nog niet eens op. Nou daar gingen we hals over kop, na een poosje 

zag ik de Onze Lieve Vrouwentoren van Amersfoort steeds dichterbij 

komen, daarom zei ik maar: “We gingen toch naar Barneveld?” Een 

levensgevaarlijke U-bocht was de enige reactie. Toch nog ruim een half 

uur te vroeg zetten we de auto op de parkeerplaats. “Nee, ik houd niet 

van te laat komen en vooral structureel te laat komen is dodelijk voor een 

vereniging” zei m’n chauffeur. Toch stond er al een geweldige lange rij  

voor de ingang te wachten. 
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/Tekst/ 
 
 

 
 

-Samen naar het Schaffelaartheater (deel 2)- 

Heel veel verenigingen en stichtingen (wel zo’n 209) hadden gretige 
vertegenwoordigers gestuurd om hun deel van de € 200.000 t.g.v. 
Rabobank  Clubkas Campagne te ontvangen. “Zit er geld in de 
Rabobankruif dan is het Schaffelaartheater net één grote instuif”, meende 
m’n maat veel te hard te moeten zeggen. Kortom dat beloofde nog een 
heel ‘leuk’ avondje te worden, ik besefte toen dat daarom niemand 
anders met hem mee wilde; ik ben nl. net een jaar lid van ttc De Belleman. 
We kwamen helemaal achteraan en ook nog ergens bovenin te zitten. 
Niet ideaal als je vaak van het toilet gebruik  moet maken. Eerst kregen we 
na een hartelijk welkom twee enthousiaste heren die vertelden hoe je je 
vereniging moest besturen, beheren en met een enthousiast en gastvrij 
beleid je doelgroep moest benaderen. Onze secretaris viel al gauw in slaap 
en was niet wakker te krijgen. Ook niet toen ik zei: “Word ’s wakker, je zit 
niet in de kerk!” 
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Voor gelegenheidsteams 
Van vrienden, buren, collega’s en familie 

 

Woensdagavond 21-11-2018 

Terbroeks Open  
Tafeltennistoernooi 

 
Het dorpshuis is 18.30 uur open 

Aanvang is om 19.00 uur 
Schrijf je team snel in want: vol is vol! 

info@ttcdebelleman.nl 
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-Samen naar het Schaffelaartheater (deel 3)- 

Pas toen we onze cheques met ons tegoed tevoorschijn mochten halen, 
was ie klaarwakker. “Veel minder dan vorig jaar”, merkte hij zuur op toen 
ie gewaar werd dat € 345,62 onze financiële steun voor 2018 was.  Ja, dat 
zo’n man al die mensen die toch nog voor ons stemden i.v.m. de Clubkas 
Campagne, niet dankbaar is en juist hen nu  in “Batje”  uitdrukkelijk 
bedankt, is onbegrijpelijk en onvergeeflijk. Trouwens dit jaar waren er 
veel meer verenigingen en clubs dan voorheen die meededen en jammer 
genoeg ook mee deelden; ja, en veel varkens maken nu eenmaal de 
spoeling dun. 
Veel te laat gingen we weg, want steeds kwam Henk weer een bekende 
tegen. In de auto probeerde ik ‘m wat op te beuren met te zeggen dat we 
toch maar mooi weer zo’n € 350 hadden gewonnen en winnen, 

 
“Winnen doe je met z’n allen!” 

Juan van Niekerken 
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-Open Tafeltennistoernooi en competitiezaken (deel 1)- 
 
Het nieuwe tafeltennisseizoen is alweer een aantal weken aan de gang 
en de meeste spelers hebben hun draai in dorpshuis 'De Belleman' 
alweer gevonden. Het belooft weer een interessant seizoen te worden. 
Rond de derde week van november hopen we ons jaarlijkse Open 
Tafeltennistoernooi weer te houden. Mocht u/jij hieraan nog niet eerder 
mee hebben gedaan, wees er dan snel bij, zo gauw de uitnodiging in de 
brievenbus zit, want er is elk jaar weer veel animo! Wat je nodig hebt? 
Een team van drie spelers, liefst elk met een eigen batje, een gezonde 
dosis sportiviteit en meer niet eigenlijk! Meer informatie volgt spoedig! 
 
Binnen de vereniging is de externe/regionale competitie alweer 
begonnen. Vorig seizoen was er minder animo vanuit de drie 
verenigingen (Zwartebroek, Harskamp, Stroe), maar dit jaar spelen er 
gelukkig weer 11 teams mee. Voor het eerst in jaren heeft Zwartebroek 
zelfs weer een B2! Een goede manier voor onze jongste leden om meer 
ervaring op te doen. 
 
Afgelopen seizoen mocht onze A1 opnieuw de beker in de lucht houden. 
De voorsprong op nummer twee Harskamp A1 bedroeg na 8 speelronden 
maar liefst 11 punten. Onze A2 deed ook leuk mee en had lange tijd zicht 
op de tweede plek in de eindstand, maar in de laatste speelronde ging 
het juist tegen Harskamp A1 mis en werd er met 9-1 verloren. 
Ons B-team sloot het seizoen af met twee gelijke spelen (5-5) en 
eindigde als 3e in de eindstand, op 3 punten van kampioen Harskamp B1. 
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-Open Tafeltennistoernooi en competitiezaken (deel 2)- 
Afgelopen seizoen mocht onze A1 opnieuw de beker in de lucht 

houden. De voorsprong op nummer twee Harskamp A1 bedroeg na 8 

speelronden maar liefst 11 punten. Onze A2 deed ook leuk mee en had 

lange tijd zicht op de tweede plek in de eindstand, maar in de laatste 

speelronde ging het juist tegen Harskamp A1 mis en werd er met 9-1 

verloren. 

Ons B-team sloot het seizoen af met twee gelijke spelen (5-5) en 

eindigde als 3e in de eindstand, op 3 punten van kampioen Harskamp 

B1. 

 

Dit seizoen beginnen we allemaal weer op nul en inmiddels is de strijd 

al losgebarsten. Na twee speelronden heeft onze B1 al 14 punten 

behaald, dus dat mag je een aardige start noemen. In de A-poule zijn op 

het moment van schrijven nog geen wedstrijden gespeeld door onze 

teams. 

Gerco Wassink - Wedstrijdleider 
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Zoals u enkele pagina's terug hebt kunnen zien, zijn ook de eindstanden 

van de clubkampioenschappen in deze editie van 'Batje' opgenomen. 
Onze voorzitter Piet Koster mocht in de A-poule de wisselbeker in 

ontvangst nemen. In de B-poule bleek Wout Heiwegen de beste. Hij mag 
het dit seizoen in de A-poule gaan proberen. 

 

 

-Dubbelspeltoernooi 3 mei 2018 in de Harskamp- 

 
Als afsluiting van de regionale competitie werd op 3 mei jl. het 
jaarlijks dubbelspeltoernooi georganiseerd. 
 
Aan dit toernooi deden in totaal 26 spelers mee van de 
verenigingen Stroe, Harskamp en Zwartebroek. 
Door de organisatie kreeg iedere speler een dubbelspelpartner van 
een andere vereniging toegewezen. 
 
Na een aantal spannende voorrondes werd de finale gespeeld door 
Gert (Zwartebroek) en Wichert (Harskamp) tegen Juan 
(Zwartebroek) en Rini (Harskamp). 
In die finale bleken Gert en Wichert de beste te zijn en zij wonnen 
het toernooi. 
 
De organisatie was in goede handen bij Dirk van Huigenbos die dit 
toernooi al voor de 28e keer organiseerde. Hartelijk dank daarvoor. 
 

Piet Koster 
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-Interview met Piet Koster (Voorzitter & Clubkampioen)- 

Wil je je even kort voorstellen? 
Ik ben Piet Koster 62 jaar, getrouwd met Johanna en samen hebben we 
4 kinderen. Ik woon sinds vier en een half jaar in Nijkerkerveen 
 
Hoe ben je bij TTC De Belleman terecht gekomen? 
Voor dat ik in Nijkerkerveen kwam wonen speelde ik tafeltennis in mijn 
vorige woonplaats Hoogland. Na de drukke tijd rondom onze verhuizing 
wilde ik wel graag weer gaan tafeltennissen en omdat TTC De Belleman 
het dichtst bij mijn huis is ben ik daar een keer gaan kijken. Het beviel 
me goed en daarom speel ik er nu. 
 
Waarom ben je gaan tafeltennissen 
Ik vind de meeste sporten leuk en heb er verschillende geprobeerd. 
Voetbal en volleybal heb ik ook wel vrij lang gedaan. Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor tafeltennis en ben gestopt met de andere sporten omdat 
tafeltennis een sport is die je tot op hogere leeftijd kunt blijven spelen..   
 
Wie is je vervelendste tegenstander binnen de TTC? 
Graag wil ik beginnen met te zeggen dat ik geen vervelende 
tegenstanders ken bij TTC De Belleman. Als je wilt weten tegen wie ik 
het lastig vind om te spelen zou ik Gert van de Biezen willen noemen. 
Dat komt omdat Gert tijdens een wedstrijd altijd gebruik weet te 
maken van mijn zwakke punten. Bij de meeste tegenstanders kan ik 
mijn spel wel zo aanpassen dat ik daar onder uit kan komen maar bij 
Gert lukt me dat maar zelden. 
 
Wat is je sterkste eigenschap met tafeltennis 
Volgens mij ben ik wel redelijk sportief en kan ik goed tegen mijn 
verlies. 
 
Wat is je zwakste punt met tafeltennis 
Aanvallen met mijn backhand. 
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-Interview met Piet Koster (vervolg)- 

 
Wat vind je het leukste aan TTC De Belleman 
Gezelligheid, saamhorigheid, ongedwongen, de derde helft.  
 
Speel je nog sporten buiten tafeltennis om? Zo ja, welke? 
Naast tafeltennis ga ik 1x per week naar de oefenzaal van een 
fysiotherapeut en doe daar preventieve training om mijn rug sterker te 
maken en te voorkomen dat ik weer last krijg van een hernia die ik in 
het verleden heb gehad. 
 
Wat is het mooiste van TerBroek? 
Ik woon natuurlijk niet in een van de 2 dorpen maar vind de gedachte 
om dingen samen te doen, samen te herdenken of samen te vieren 
altijd heel bijzonder omdat zulke activiteiten mensen en 
gemeenschappen verbind. Ik heb vorig jaar de dinnershow met kerst 
bijgewoond. Dat was een heel leuke ervaring. 
 
Heb je nog een wens voor TTC De Belleman? 
Ik wens alle leden van de TTC De Belleman nog veel sportieve 
tafeltennisavonden toe en hoop van harte dat iedereen gezond en 
gelukkig is en mag blijven. 
 

Piet Koster 
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-Nederlandsers bewegen het meest in Europa- 

Nederlanders bewegen twee keer zoveel als de gemiddelde Europeaan 
en dat doen ze voor hun plezier. In geen enkel land van de Europese 
Unie wordt zoveel bewogen als in Nederland. Van de Nederlanders doet 
80 procent wekelijks aan zaken als fietsen, wandelen, tuinieren of 
zwemmen, tegenover 44 procent gemiddeld in de EU.  De onderzoekers 
keken enkel naar recreatief bewegen en niet naar intensief sporten. 
 Ook het verenigingsleven is volgens het onderzoek een verklaring voor 
het gezonde gedrag. Daar komt bij dat ouders vaak betrokken zijn als 
vrijwilligers. Dat is voor kinderen een goede basis om te sporten. 
 Als enige land wordt in Nederland plezier als voornaamste motief 
genoemd voor sporten en bewegen. Dat is opvallend, want in de 
meeste landen sporten mensen vooral om hun gezondheid te 
verbeteren; fitter voelen en ontspanning zijn andere twee belangrijke 
motieven. 
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Plezier als reden om te bewegen heeft mogelijk te maken met het grote 
aantal Nederlanders dat lid is van een sportvereniging. Het is een feit dat 
mensen sporten bij een vereniging leuker vinden dan wanneer  ze dat 
individueel doen. 
Motieven om meer te sporten                       Belemmeringen om te sporten 
Plezier  Fitheid  Gezondheid  Ontspanning           Geen tijd  Ziekte  Geen Motivatie    
NL:65%  64%          63%             63%                    38%       14%            23%     
EU:30%  54%          54%             54%                    40%       14%            20% 
                                                             Voor jullie gelezen in ‘Trouw’ van 15-08-2018. 
 
Zelfs in Terbroek (ca. 3000 inwoners) zijn er relatief veel 
sportverenigingen.  
 
Dus wat let je?!? 
 TTC De Belleman is een laagdrempelige mogelijkheid. 
 

Henk van den Berg 
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-Nieuwe Website!- 

TTC de Belleman heeft haar website helemaal aangepast! 
Van nu kunt u hier tussenstanden, nieuws en foto’s vinden. 

Neem snel een kijkje! 
www.ttcdebelleman.nl 
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Henk: “ik kan  

toveren!”Daan: 

“Hoezo?”Henk: “Ik ga ’s 

avonds met de hond 

lopen, en ik kom diep in de 

nacht met een kater 

thuis!” 

 

 

 

 

Wil je weten of tafeltennis iets voor jou is??? 
 

Kom een keertje kijken bij onze gezellige 
club en doe gewoon een paar keer (gratis) 

mee! 
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Pingpong? 

 

Tafeltennis wordt in 

de volksmond ook wel 

‘pingpong’ genoemd. 

Daarmee wordt deze 

sport tekort gedaan. 

Tafeltennis behoort 

sinds de Olympische 

Spelen van 1988 in 

Seoul ook tot de 

olympische sporten.  

Tafeltennis is een 

sport die wereldwijd 

beoefend wordt.  

En ….ook in 
Terbroek! 
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Aanmeldformulier TTC de Belleman 

 

Naam:______________________Achternaam:__________________________ 

Straat:_____________________Huisnummer:_________________________  

Postcode:__________________Woonplaats:___________________________ 

Telefoonnummer:___________________Mobiel:_______________________ 

Emailadres:________________________________________________________ 

Geboortedatum_____/______/______  

Datum:______/______/______ 

Handtekening:__________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



TTC De Belleman               Oktober 2018 

        Gert van Gulik                     Arie van Duinkerken            All-Round Fish 
Grondwerk & Bouwservice          Schilderwerken       Uw Koi- en Vijverspecialist  

-Sudoku!- 
 
 

 


