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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 
   Jan Seppenplein 121 
   3772 BL 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’ 
   Eendrachtstraat 97 
   Zwartebroek 
 
Speeltijden  Donderdagavond 20:00-22:00 
 
E-Mail:   info@ttcdebelleman.nl 
Website:  www.ttcdebelleman.nl  
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-Voorwoord- 

 

Het nieuwe tafeltennisseizoen is weer in volle gang. De trainingsavonden 
zijn weer goed bezet en de eerste wedstrijden voor de regionale 
competitie zijn ook weer gespeeld. 
 
Ook de tafeltennissport heeft de laatste jaren verschillende 
veranderingen ondergaan. Zo is de laatste jaren het formaat van het 
balletje gewijzigd van 38 naar 40 millimeter, is de kleur van 
tafeltennistafel niet meer per definitie groen maar is blauw ook 
toegestaan. Vroeger werd een wedstrijd in “best of three” gespeeld 
waarbij een game tot 21 punten ging. Tegenwoordig spelen we een 
wedstrijd in “best of five”. De games gaan nu tot 11 punten. Alle 
hiervoor genoemde maatregelen zijn genomen om het spel 
aantrekkelijker te maken voor het publiek. De laatste nogal ingrijpende 
wijziging betreft het materiaal van het balletje. Tot voor kort werd 
gespeeld met een balletje dat van celluloid was vervaardigd. Als gevolg 
van strengere milieuvoorschriften is dit een paar jaar geleden gewijzigd 
in plastic ballen. 
 
Niet iedereen is even gelukkig met al deze wijzigingen omdat het oude 
zo vertrouwd is. Maar omdat we vandaag niet kunnen zeilen met de 
wind van gisteren gaan ook wij mee met de ontwikkelingen in onze 
sport. 

     De voorzitter 
     Piet Koster 
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-Tussenstand A-Poule- 
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-Tussentand B-Poule- 
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-Uitslagen interne competitie- 

 

Winnaarsronde:   Verliezersronde: 

1. Piet Koster    1. Juan van Niekerken 

2. Harry van de Veen   2. Wout Heiwegen 

3. Jaap van de Pol   3. Eric van den Berg 

4. Evert Haverkamp   4. Wim Hendriksen 

5. Gert van de Biezen   5. Dirk Schaap 

6. Gerco Wassink   6. Peter van de Veen 

7/8. Arne Huijgen / Tjitte Swart  7. Gertine Bobeldijk 

     8. Melanie van de Peut 

 

Zonder deelname:  

Henk van den Berg, Peter van de Bunt, Eddy Burgers, Joop van Doornik, 

Gerrit Eppink, Hans van der Horst, Stef Huijgen, Jan van de Kamp. 
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-Terbroeks open tafeltennistoernooi 2019- 
 

Wij , het bestuur van onze ttc De Belleman dus, 
zijn druk doende met het organiseren van een 

 

Open Terbroeks  Tafeltennistoernooi  

 

voor regiogenoten, die geen lid zijn van een tafeltennisvereniging. 
Je zou het kunnen vergelijken met de jaarlijkse Terbroekse 

volley- en korfbaltoernooien. 
 

Vanwege de overweldigende belangstelling zijn de inschrijvingen 

helaas al gesloten. Wel kunt u komen kijken hoe sportief en toch ook 

gemoedelijk het eraan toe gaat. 

Wees er in 2020 op tijd bij, want dit wilt u niet missen! 

Het toernooi van dit jaar vindt plaats op: 

 

Woensdagavond 20-11-2019   om 19.00 uur 
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-Interview Eric van den Berg & Marieke van Maanen- 
 
Wil je je kort voorstellen? 
Eric van den Berg (45 jaar) en Marieke van Maanen (39 jaar) 
beiden woonachtig in Terschuur. 
 
Hoe ben je bij TTC De Belleman terecht gekomen? 
Eric : Vroeger op de lagere school moesten we van meester  

H. van den Berg op tafeltennissen (voor hogere cijfers      ) 
Marieke : Via mijn vorige buurvrouw Dineke Schimmel. 
 
Waarom ben je gaan tafeltennissen? 
Eric : Door een knieblessure (afgescheurde kruisband) ben ik gestopt 
met voetballen en moest ik van Marieke op een andere sport voordat 
ik dichtslib. 
Marieke : Een aantal jaar geleden raakte ik geblesseerd en kon ik 
tijdelijk niet meer voetballen. Om toch m’n energie kwijt te kunnen 
ben ik toen gaan tafeltennissen. Daarna even een poosje gestopt en nu 
dit seizoen weer begonnen. Want het blijft een leuk spelletje! 
 
Wie is de vervelendste tegenstander binnen de TTC? 
Eric : Marieke, want als ik die niet laat winnen moet ik op de bank 

slapen      . 
Marieke : Jaap van de Pol, met z’n onmogelijke opslagen! 
 
Wat is je sterkste eigenschap met tafeltennis? 
Eric : Hard afsmashen en de 3de helft 
Marieke : Ik vind het altijd weer een kick om onmogelijk rare ballen en 
harde smashes toch te retourneren. 
 
Wat is je zwakste punt met tafeltennis? 
Eric : Te veel fouten op makkelijke ballen 
Marieke : Slecht tegen m’n verlies kunnen (en de rest verklap ik hier 
natuurlijk niet!) 
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Wat vind je het leukste aan TTC De Belleman? 
Eric : Agressie kwijt kunnen op dat kleine balletje 
Marieke : Tafeltennis blijft een superleuk spelletje! 
  
Sport je nog meer buiten tafeltennis om? Zo ja, welke? 
Eric : Fietsen, denksport en voetbal kijken 
Marieke : Volleyballen bij volleybalvereniging de Wheem en lekker buiten 
fietsen of wandelen. 
 
Wat is het mooiste van TerBroek? 
Beide : De dorpse gezelligheid, saamhorigheid en de feestjes van Terbroek 
 
Heb je nog een wens voor TTC De Belleman? 
Beide : Dat er meer jonge vrouwen 

lid worden       en nog meer  
fanatieke leden! 
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-Putten in Putten- 

 
Zaterdagmiddag 30-08-2019 startte onze workout om 15.30 uur op het 
golfterrein achter de school in Diermen (gem. Putten). We werden door 
de harde kern van golfinstructeurs welkom geheten, die door onze 
gastheer Jan van de Kamp aan ons waren voorgesteld. Wij, ca. 25 leden 
van onze tafeltennisclub al of niet vergezeld door hun partners, hadden al 
gauw door dat het bepaald niet iets is als een partijtje meppen. Alleen al 
de rijke verscheidenheid aan clubs voor het gedoseerd slaan van de 
golfbal maakte ons duidelijk dat dit geen sinecure was. Dit mochten we 
aan de lijve ondervinden, begeleid door de bekwame en capabele 
instructeurs, door met een onbeperkt aantal ballen te mogen oefenen. De 
leergierige en gemotiveerden onder ons vroegen Evert Haverkamp, die 
duidelijk alles maar dan ook alles vanaf de tee tot en met de hole wist, 
wat bv. putten, chipper e.d.  betekenden. 
 
Toen we naar het volgende onderdeel van onze clinic  ‘het putten’ gingen, 
waren we maar wat blij dat we toen we het oefenveld verlieten al die 
ballen, die her en der verspreid lagen, niet hoefden op te rappen. Dit 
putten deden we op een echte golfbaan in tweetallen om met zo min 
mogelijk aantal slagen de hole te bereiken. Kortom deze gehele workout 
was een verrijking van onze algemene ontwikkeling op sportgebied. 
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Daarna trokken wij ons terug naar het verzamelpunt “Den Tuk” de 
voorouderlijke boerderij van Jan van de Kamp grenzend aan het 
golfterrein in Diermen. Hier konden we onder ideale omstandigheden 
elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Jan en z’n vrouw Marjan 
bleken een voortreffelijke gastheer en -vrouw te zijn met de gehele 
entourage en de weersomstandigheden ervoeren we een onmiskenbare 
Bourgondische sfeer. Het aanbod van de gerechten waar uit we konden 
kiezen met de professionele apparatuur oversteeg ruimschoots dat wat 
we kennen van een doorsnee bbq. Gezien het bedrag dat Eddy Burgers, 
onze penningmeester, er voor had overgemaakt, konden we het 
gebodene zonder overdrijven een wonderbaarlijke spijziging noemen. 
Na de onderstaand beschreven bekeruitreiking konden we verzadigd en 
gelest tenslotte voldaan huiswaarts keren; dankbaar dat we zo het 
nieuwe tafeltennisseizoen mochten opstarten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Henk van den Berg 
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Voorzitter Piet Koster heeft een 

succesvol tafeltennis seizoen gehad. 

Hij won in teamverband met de A1 de 

externe competitie-titel! 

Individueel is Piet ook niet te stoppen 

Hij veroverde de titel in de interne 

competitie 

Zo heeft Piet zijn prijzenkast weer 

aardig bij kunnen vullen! 

Ga zo door Piet! 
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Bekeruitreiking van de interne competitie- 

 

Toen we zaterdagavond 30-08-2019 op het erf waren van de 
monumentale boerderij “Den Tuk” te Diermen min of meer aan het 
uitbuiken waren van de exquise bbq-maaltijd, was dit een uitgelezen 
tijdstip om de bekers uit te reiken aan de beide kampioenen van de A- en 
de B-poule. 
  
Helaas was Gerco Wassink, onze wedstrijdleider, helemaal in Sevilla. Hij 
had zijn vliegschaamte overwonnen door z’n vakantietrip in 
gezinsverband een studiereis te noemen. Het schijnt dat dit 
belastingtechnisch niet geheel onvoordelig uit kan pakken. Kortom hij 
werd dus node gemist om bij deze ceremonie het initiatief te nemen. 
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Ook onze voorzitter, Piet Koster, merkte bescheiden op dat hij het ook 
helemaal al niet kon doen, want hij was nl. één der kampioenen.  
 Zo werd deze taak noodgedwongen aan de secretaris gedelegeerd, die 
daar zichtbaar niet op gerekend had, pijnlijk was het dat dit duidelijk te 
merken was. Ondanks dit euvel kregen uiteindelijk de kampioenen toch 
hun zo begeerde trofee mee. 
 
Juan van Niekerken was de kampioen van de B-poule  geworden. Juan die 
zich twee jaar geleden zich bij ons aanmeldde en me toen vroeg: ‘Wat 
moet ik doen om het zo te kunnen als U?” “Je best blijven doen, wellicht 
word je dan eens kampioen”, luidde het antwoord. Juan voegde de daad 
bij het woord. 
 
Piet Koster was al kampioen van de A-poule en hij bleef het ook in dit 
seizoen 2018/2019. Hij is daarom ons boegbeeld in tweeërlei zin. Hij is het, 
die zo zijn functie als voorzitter de nodige body geeft. Weer kon hij de 
wisselbeker mee naar huis nemen. 
 Verder werden als 2de en 3de van de B-poule: Wout van Heijwegen en 
Erik van den Berg en in de A-poule: Harry van de Veen en Jaap van de Pol 
met het nodige respect genoemd.  
De secretaris besloot deze ceremonie door Nelson Mandela te citeren. 
                                              “Je verliest nooit. Je wint of je leert.”   
                                                                                                                                               
Henk van den Berg 
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tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Juan van Niekerken won de 

verliezerspoule dit jaar. 

Hij speelt nog niet eens zo lang 

tafeltennis, toch wist hij het enkele 

grote namen het flink lastig te maken! 

Als je Juan ziet tafeltennissen lijkt het 

alsof hij het allemaal niet zo serieus 

neemt, met zijn nonchalante spel gaat 

hij nog ver komen! 

Op naar de volgende titel Juan! 
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Iedere zaterdag  bij de Coop in Zwartebroek! 

Vanaf 08:00 uur tot 13.30 uur. 
 

-Open Tafeltennistoernooi en competitiezaken- 

 

Het nieuwe tafeltennisseizoen is ruim twee maanden aan de gang en de 

meeste spelers hebben hun draai in dorpshuis 'De Belleman' alweer 

gevonden. Het belooft een mooi en interessant seizoen te worden. Op 20 

november hopen we ons jaarlijkse Open Tafeltennistoernooi weer te 

houden. Mocht je hieraan nog niet eerder mee hebben gedaan, meld je 

dan snel aan, 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! In verband met de beschikbare tafels 

én de tijd is er ruimte voor maximaal 8 teams. Zoals elders in dit blad al 

vermeld, zitten we in deze editie al helemaal vol. 
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Dit seizoen spelen we, zoals hierboven al aangegeven, met een team 

minder. Daar staat tegenover dat Barneveld na enkele jaren weer een 

team op de been heeft weten te brengen voor de B-poule. Zo bestaat 

deze poule toch weer uit 5 teams. We hopen jullie in de volgende edities 

van ons clubblad op de hoogte te houden van de uitslagen en standen.  

 

De eindstanden van de clubkampioenschappen van onze vereniging zijn 

elders in deze editie van 'Batje' opgenomen. Onze voorzitter Piet Koster 

mocht in de A-poule opnieuw de wisselbeker in ontvangst nemen. In de 

B-poule bleek onze groeibriljant Juan van Niekerken de beste. In de loop 

van 2020 hopen we onze clubkampioenschappen opnieuw te houden. 

 

Ben jij ook sportief (en competitief) ingesteld? Kom eens meespelen en ga 

de strijd aan met andere tafeltennissers! Wie weet neem je dit seizoen al 

een beker mee naar huis! 

 

Gerco Wassink 

Wedstrijdleider 

 

In september is de regionale competitie weer begonnen. We spelen dit 

seizoen met 3 teams mee: 2 teams in de A-poule en 1 team in de B-poule. 

Vorig seizoen mocht onze A1 voor het zoveelste jaar op rij de wisselbeker 

in ontvangst nemen. De voorsprong op nummer twee Harskamp A1 

bedroeg na 10 speelronden ook precies 10 punten. Thuis werd met 5-5 

gelijkgespeeld, maar uit werd met liefst 8-2 gewonnen van dit team. Dit 

seizoen heeft ons 'vlaggenschip' tot nu toe alle punten behaald, dus het 

begin van een nieuw succes is er!  

 

Onze A2 eindigde op de 4e plek, boven de A2-teams uit Harskamp en 

Stroe. Eigenlijk precies wat je mag verwachten. Elke plek daarboven was 

bonus geweest. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen kreeg de 

A2 een pak slaag van onze A1 (10-0), maar het vervolg – een 6-4 

uitoverwinning tegen Harskamp A2 – bood al enig perspectief. 

 

Onze B1 eindigde vorig jaar exact gelijk met Stroe B2. Beide teams 

wonnen één onderlinge wedstrijd met 6-4, dus er moest een 

beslissingswedstrijd worden gespeeld op neutraal terrein (Harskamp). 

Deze vond plaats op 9 mei. Helaas voor onze spelers trok Stroe B2 met 6-

3 aan het langste eind, waardoor de wisselbeker dit seizoen in de Stroese 

prijzenkast staat. 

 

Voor onze grotendeels onervaren B2-spelers stond het seizoen vooral in 

het teken van ervaring opdoen. Er werden in totaal 20 punten behaald in 

8 wedstrijden, wat resulteerde in een laatste (5e) plaats. 
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-Raadsels- 

 

1.Wat is een skelet in een 

kast? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

2. Er is iemand die beweert 

hoger te kunnen springen 

dan de Eiffeltoren, kan dat? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

3. Hoe noem je een paard 

dat bang is in het donker? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

4. Wat is de originele kleur 

van gips? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

5. Waarom mag een boom 

niet voetballen? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

6. Hoe komt een aap uit het 

water? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

7. Welk dier valt op 

mannetjes en vrouwtjes? 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

Antwoorden 

1. Een winnaar met verstoppertje 

2. Zeker, de Eiffeltoren kan niet springen 

3. Nachtmerrie 

4. Gebroken wit 

5. Hij is geschorst 

6. Nat 

7. Een Bi-zon 
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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:__________________________ 

 

 

Ook adverteren in ons clubblad? 

Neem contact met ons op via: 

batje@ttcdebelleman.nl 
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-REBUS- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij het antwoord? 

_______________________________________________________________ 


