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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- 

 

 

Deze uitgave van ons clubblad wordt uitgebracht in een periode waarin 
we i.v.m. de coronacrisis niet mogen tafeltennissen. Dat is vervelend 
voor onze leden maar waarschijnlijk helpt het mee om de verspreiding 
van het virus terug te dringen. De verwachting is dat de huidige 
maatregelen nog wel even van kracht blijven zodat we er rekening mee 
moeten houden dat we in het huidige kalenderjaar niet meer gaan 
tafeltennissen in De Belleman. 
Ik hoop dat we begin volgend jaar beter nieuws kunnen brengen en dan 
weer kunnen starten met onze wekelijkse tafeltennisavonden. Weer 
tafeltennissen is goed voor onze gezondheid en vooral ook voor de 
sociale contacten. 
 
Na jarenlang lid van het bestuur van de TTC De Belleman te zijn geweest,  
heeft secretaris Henk van den Berg besloten zijn bestuurlijke taken per 1 
januari 2021 te beëindigen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet 
en het vele werk dat hij in die vele jaren voor onze vereniging heeft 
verricht.  
In verband met het vertrek van Henk zijn wij op zoek naar een nieuwe 
secretaris. Kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende. 
 
 

Piet Koster 
Voorzitter TTC de Belleman 
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-Eindstand A-Poule- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               TTC De Belleman               November 2020 

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

-Tussentand B-Poule- 

 
 

  

-Mededelingen gelieerd aan CORONA- 

 

Het Open Terbroeks Tafeltennis Toernooi 2020 gaat dit jaar helaas niet 

door. Dit is uiteraard een grote teleurstelling voor de vriendenteams, die 

hun batjes al te voorschijn hebben gehaald. Met name het team van Jaap 

van de Weerd, Rob Porte en Bert van de Bunt, zij hadden voor Kerst 2019 

zich al opgegeven en daarbij uitdrukkelijk bedongen dat ze in ieder geval 

zeker één van de acht teams zouden zijn die dit najaar zouden uitkomen. 
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 Vorig jaar was daar helaas niet van gekomen.  Voor mij ook een 
tegenvaller ik zou zo voor het laatst als bestuurslid namens het bestuur 
van onze tafeltennisvereniging m’n oud-leerlingen en oud-jeugdspelers 
een warm welkom mogen heten. Na exact 35 jaar moet ik eens aftreden 
als lid van het dagelijks bestuur, want gretige gegadigden ademen me in 
de nek. 
     De ledenvergadering 2020, deze bij wet verplichte vergadering werd 
dit najaar digitaal afgewerkt per 21 nov.  Onze leden werden per mail 
daarover ingelicht en ontvingen tevens de jaarstukken inclusief het advies 
van de kascommissie om decharge te verlenen aan het bestuur. 
     De wekelijkse oefenavonden op donderdagavond gaan zonder 
tegenbericht helaas niet door. Aanvankelijk waren we begin september 
verheugd weer te kunnen spelen uiteraard met toepassing van de 
coronavoorschriften. Ook de externe competitie hadden we weer 
opgestart. Hopelijk kunnen we onze activiteiten per 1 dec. weer 
hervatten, wanneer er dan sprake is van een versoepeling van de 
momenteel geldende coronamaatregelen.    
       De derde helft moesten we op een gegeven moment laten vallen, 
bovendien moesten we het dorpshuis om 22.00 uur verlaten. 
       Het douchen na afloop van de sportiviteiten moesten we ook node 
missen, het werd ons nadrukkelijk verboden in ons dorpshuis een 
afsluitende, verfrissende douche te nemen, kortom we moesten het thuis 
maar doen. Er waren leden die daar wel wat moeite mee hadden.    
      Ons clubblad Batje verscheen later dan gepland, zo kreeg u de oproep 
om op ons te steunen met de Rabo Clubkasactie als lid van onze regionale 
Rabobank niet. Gelukkig mocht ik een dergelijke oproep schrijven in de 
laatste Glossy van de Stichting Terbroek en die hebt u natuurlijk wel 
gelezen. Dan rest mij die personen te bedanken die onze tt-vereniging bij 
deze Rabo Clubsupport een stem hebben gegeven zodat we € 137,92 
kunnen incasseren.    

Tenslotte wachten we met u op betere tijden zodat we weer op 
verantwoorde wijze onze sport met u mogen beoefenen. 

-Tot aan de andere kant van de tafel!- 
Henk van den Berg 
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-Geen kampioenschap voor Zwartebroek (en dat is best bijzonder)- 

 

Het seizoen 2019-2020 is inmiddels afgelopen. Eerder dit jaar hadden we u willen 

melden dat het seizoen zijn ontknoping naderde, maar we konden helaas ons 

clubblad niet uitbrengen vanwege de 'intrede' van corona. We hebben met drie 

teams meegespeeld in de regionale competitie. Na diverse kampioenschappen op rij 

voor ons vlaggenschip rekenden we ook nu weer op een mooi seizoen. 

 

U voelt 'm al aankomen… Dat verliep helaas iets anders. Al vrij snel in het seizoen 

kreeg onze A1 te maken met persoonlijke tegenslag, doordat Harry van de Veen last 

kreeg van zijn schouder. Een enorme aderlating, omdat Harry de laatste jaren steeds 

beter is gaan spelen. De andere spelers (Piet Koster, Gert v/d Biezen en Jan v/d 

Kamp) redden zich aardig, maar hadden eind vorig jaar helaas een mindere maand 

waarin twee belangrijke wedstrijden, namelijk tegen naaste concurrenten Harskamp 

A1 en Stroe A1, met ruime cijfers verloren gingen. Daarna wist onze A1 zich wel te 

herstellen met drie gewonnen wedstrijden, maar vanaf maart kwam alles stil te 

liggen. Uiteindelijk konden de resterende twee wedstrijden in september en oktober 

worden gespeeld, maar opnieuw werd er verloren van de uiteindelijke kampioen 

Harskamp A1. Zoals u elders in het overzicht kunt zien, stak dit team met kop en 

schouders boven de rest uit. 

 

Dan onze A2. Eigenlijk is elke plek hoger dan de 4e een bonus. De verschillen tussen 

de A1-teams en de A2-teams zijn eenvoudigweg te groot. Dan moet je dus proberen 

om Harskamp A2 en Stroe A2 voor te blijven en dit is opnieuw gelukt. Drie van de 

vier wedstrijden tegen deze teams werden in winst omgezet. Alleen tegen Stroe A2 

werd thuis gelijkgespeeld. Het team bestaande uit Joop van Doornik, Evert 

Haverkamp, Jaap v/d Pol en Gerco Wassink is uiteindelijk Harskamp A2 nipt 

voorgebleven en Stroe A2 werd opnieuw rodelantaarndrager. 
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-Geen kampioenschap voor Zwartebroek (en dat is best bijzonder)- 

 

Onze B1 bestond afgelopen seizoen uit Wout Heiwegen, Juan van 

Niekerken en Eric van den Berg. Bij afwezigheid van een van deze heren 

speelt ook Marieke van Maanen – terug na enkele jaren afwezig te zijn 

geweest – of Arne Huijgen of Peter van de Bunt graag een balletje mee! 

De resultaten waren wisselend: er werd 3x gewonnen, 2x gelijkgespeeld 

en 3x verloren. Dat heeft een gedeelde 3e plek in de eindstand 

opgeleverd. Na het seizoen heeft Wout Heiwegen een 'transfer' gemaakt 

naar de kampioen in de poule, TTV Sorry uit Stroe. We gaan hem dus 

ongetwijfeld vaker zien, maar helaas niet meer als lid van onze 

vereniging. 

 

Toen begin oktober de kruitdampen van het seizoen 2019-2020 waren 

opgetrokken, de eindstanden waren vastgesteld en – in klein gezelschap 

– de prijsuitreiking had plaatsgevonden (helaas dus zonder 

Zwartebroekse afvaardiging dit jaar…), gooide corona opnieuw roet in het 

eten.  

Het nieuwe regionale seizoen stond op het punt van beginnen, maar 

helaas werd De Belleman (evenals de accommodaties van de andere 

verenigingen) opnieuw gesloten.  

 We kunnen niet wachten 

totdat we elkaar weer 

mogen ontmoeten, want 

sporten is toch een 

belangrijke bezigheid. 

Lichaam en geest varen er 

wel bij – dat wisten de 

Romeinen en de Grieken 

al. 

Gerco Wassink 
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-Individualisatie een gevaar voor onze TTC  De Belleman?-    

 

Vroeger was onze dorpssamenleving opgedeeld in levensbeschouwelijke 
geledingen, die elkaar als het even kon meden. Was je gereformeerd dan 
kocht je je brood bij een geloofsgenoot en je hervormde buurman gunde 
zijn klandizie aan een hervormde bakker. Gelukkig kwam aan deze 
misstand een eind door de komst van de (sport)verengingen. Al in de 60-
er jaren gold: “Voetballen verbroedert en korfballen verzwagert.” 
Aanvankelijk kwam de jeugd elkaar alleen maar tegen, maar sindsdien 
ontmoette men elkaar. Men sportte dus samen, kortom men werkte 
samen. Ze werden vrienden, ze vroegen elkaar zelfs ten huwelijk! Dit 
verenigingsleven is onmisbaar voor met name de kleine dorpen. Ja, wat 
vroeger de kerk was, is nu deels overgenomen door de sport. Zelfs hier in 
Terbroek zien we deze tendens, terwijl hier, laten we eerlijk zijn, de 
meeste dingen 15 jaar later gebeuren.    
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-Individualisatie een gevaar voor onze TTC  De Belleman?-    

 
Helaas wordt nu ook het bestaan van de sportverenigingen bedreigd en 
wel door het individueel sporten, dat een grote vlucht neemt en dat gaat 
ten koste van de traditionele verenigingen. In plaats van teamsport 
wordt er steeds meer door mensen voor individuele sporten gekozen. 
Zelfs in onze regio verschijnen fitnesscentra; maar ook wandelen, fietsen, 
zwemmen, turnen en yoga zijn in opkomst. Bovendien wordt sport 
steeds meer om gezondheidsredenen beoefend. Hoeveel mensen lopen 
niet met een activiteitenhorloge om, die van alles kan noteren en 
opslaan zoals je activiteiten, trainingen, slaaptijd, hartslag, voeding, 
gewicht enz.  
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-Individualisatie een gevaar voor onze TTC  De Belleman?-    

 
Naast de individualisatie profileert zich meer en meer een andere 
bedreiging voor de Terbroekse leefbaarheid: het zijn dorpsgenoten die 
hier wonen enkel voor de rust. Ze vatten dat zo letterlijk op dat ze ook 
niet deelnemen aan het dorpsleven. Het lijkt of ze alleen maar wachten op 
de rust die op “Westerveld ”heerst. Alleen de komst van vier mega 
windmolens dreef hen naar het warm kloppende hart van Terbroek, ons 
dorpshuis “De Belleman”. Daar kon ieder ervaren dat onze en hun 
belangen op een deskundig en verzorgd niveau werden verdedigd door 
ons “Plaatselijk Belang” en onze “Terbroekse Industriële Kring”. 
 
 Juist op onze verenigingscultuur moeten we zuinig zijn, zeker hier in 
Terbroek. Door deze infrastructuur ontmoeten groot en klein van 
verschillende scholen, kerken en geledingen elkaar. Deze 
verenigingscultuur is hier relatief enorm sterk en moet gekoesterd 
worden alleen al vanwege de sociale functie. Kortom het verenigingsleven 
kan zoals gezegd ontzettend waardevol zijn voor de rest van je leven 
vooral van je opgroeiende dochter of zoon. 
 
 Tussen twee haakjes: laten we de  getallen laten spreken en de 
(weliswaar veronderstelde) resultaten: Terbroek heeft nog geen 3.000 
inwoners. Zou dat evenveel zijn als dat van de kern Barneveld (ca. 36.000) 
dan zouden de resultaten met factor 12 kunnen worden vermenigvuldigd, 
dan zou bv. de Terbroekse voetbal- en korfbalvereniging toch zeker in de 
hoogste klassen van hun competitie spelen! 
 
Kortom de verenigingen moeten antwoord vinden om de individualisering 
en de toename van keuzevrijheid ruimte te geven. Die lokale 
(sport)verenigingen worden enkel door vrijwilligers in hun vrije tijd 
gerund. Het besturen en beleid maken kost veel vrije tijd, moed en 
energie, toch moeten ze inspelen op de veranderende wensen en 
behoeftes van hun leden. Anders ben je een slapend bestuur. 



                               TTC De Belleman               November 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na aanleiding van het bovenstaande wil ik bescheiden opmerken 
dat onze plaatselijke tafeltennisvereniging “De Belleman” de 
keuzevrijheid om voor een individuele of een teamsport te kiezen in 
zich verenigt; kortom wij houden rekening met het individualisme;  
tafeltennis is nl. een individuele zaalsport en als je dubbelt is het een 
teamsport bij uitstek:  
 
De sport……. ook voor jou ……. elke donderdagavond …… vanaf 20.00 uur 
 
 
Nu tijdens de huidige coronacrisis die de lakmoesproef van onze relatief 
hoge welvaart, welzijn, welbevinden en sociale cohesie zal zijn, is het op 
zijn plaats op te merken dat tafeltennissen een echte anderhalve-meter-
sport is gewoon hier in Terbroek.  

Henk van den Berg 
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De onderwijzer zei in de klas, dat hij voortaan iedere vrijdag een vraag zou 

stellen. Iedereen die het antwoord wist zou dan naar huis mogen. De eerste 

vrijdag stelde de meester een vraag, maar niemand wist het antwoord. Een 

week later neemt Tim een bal mee naar school. Net op het moment dat de 

onderwijzer de vraag zal gaan stellen, gooit Tim de bal tegen het schoolbord 

aan. "Van wie is die bal?" vraagt de onderwijzer woedend. 

"Van mij, meester", antwoord Tim. "Mag ik nu naar huis?" 

◼◼◼◼◼ 

 

Grote broer tegen klein 

broertje: 

- Jij hebt van het toetje 

gesnoept. Dat kan ik 

zien want er zit nog 

wat aan je kin. Voor 

straf krijg jij vanavond 

geen toetje. 

Broertje: - Jij ook niet, 

want ik heb alle toetjes 

opgegeten. 

 

◼◼◼◼◼ 

 

Een meneer zit op de 

bus te wachten.  

De buschauffeur zegt 

tegen de man: "Hé, 

kom eens van die bus 
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tekst 

-Interview met Henk Swinkels- 

 
Ongeveer een jaar geleden schreef Henk zich in als lid van onze 
vereniging, hij was nl. verhuisd. Sindsdien bezoekt ie trouw onze 
trainingen. Hij wordt als sparringpartner zeer gewaardeerd. Hij speelt 
vanaf ’t begin al achter het spandoek van Teun Gundelach, dat kunnen 
weinig nieuwelingen hem nazeggen; vraag het Stef en Evert maar. Daar 
bleef ’t niet bij; hij mocht zelfs voor onze oud-kampioen, Joop van 
Doornik, invallen bij de tafeltennis-bedrijfscompetitie. 
Het leek ons een goed moment hem juist nu het interview af te nemen. 
Misschien weten we daarna ook of ie nu een Limbo of een Brabo is. 
Wellicht vernemen we nog meer van Henk Swinkels. 
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Wie ben ik? 

 

Bijna 70 jaren geleden geboren in Helmond en bijna 50 jaren geleden 
getrouwd met Nelleke, heb 2 volwassen dochters en 2 kleinzoons. Mijn 
jongste dochter en haar 2 zoontjes wonen sinds kort  in Terschuur. 
 
Ik heb Sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en vervolgens 
33 jaar bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in Heerlen 
gewerkt. Ik heb dan ook ruim 30 jaar in Midden-Limburg gewoond en ben 
op mijn 65e gestopt met werken. 
 
Toen mijn vrouw enkele jaren geleden ook stopte met werken stond niets 
ons meer in de weg om naar de kleinkinderen te verhuizen. Wij wonen 
momenteel tijdelijk bij onze dochter in Terschuur en dat bevalt prima. 
Toch zijn wij nu op zoek naar een appartement in deze omgeving. 
 

 

 



                               TTC De Belleman               November 2020 

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

 

Hoe ben je bij TTC De Belleman terecht gekomen? 
In midden-Limburg heb ik ongeveer 15 jaar bij een gelijksoortige 
vereniging gespeeld. Omdat het tafeltennisbloed kruipt waar het niet 
gaan kan, heb ik naar een vereniging in de buurt gegoogeld. Kwam al snel 
bij de Belleman terecht en ben daar op een donderdagavond eens gaan 
kijken. Ik werd er die avond warm ontvangen door Henk en Piet en voelde 
mij er meteen thuis. Tot nu toe bevalt het mij goed bij de Belleman en 
heb al tegen en met veel spelers gespeeld. Helaas ken ik nog niet van 
iedereen de namen.  
 
Waarom ben je gaan tafeltennissen? 
Als gezondheidswetenschapper wist ik al dat een beetje bewegen geen 
kwaad kan. Bovendien begon mijn 6-pack destijds een vaatje te worden. 
Om dit groeiproces een halt toe te roepen ben ik via-via bij 
tafeltennisvereniging “Berg-Op” in St. Odiliënberg terecht gekomen. Het 
heeft dankzij de Limburgse Bacchus niet veel geholpen 
 
Wie is de vervelendste tegenstander binnen de TTC? 
Er zijn veel spelers waar ik het erg lastig tegen heb en ik verlies dan ook 
vaak, maar zoals gezegd ken ik nog niet al de namen van mijn 
tegenstanders, dus ik weet niet wie de lastigste is.  
 
Wat is je sterkste eigenschap met tafeltennis 
Ik vind blokken wel fijn en gaat mij meestal goed af, maar helaas heb ik bij 
de Belleman nog niet veel tegenstanders gehad die sterk kunnen 
“spinnen“. In mijn jongere jaren speelde ik het liefst contra. 
Mijn harde backhandservice kan voor tegenstanders nogal eens lastig zijn. 
Ook serveren met zijspin ligt mij wel, maar mijn beste eigenschap is dat ik 
goed tegen mijn verlies kan. Deze eigenschap komt mij dan ook vaak goed 
van pas. 
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Wat is je zwakste punt met tafeltennis? 
Ik vind forehand schuiven nogal lastig. Deze slag lijkt bij mij meer op een 
verkapte kapbeweging. 
 
Sport je nog meer buiten tafeltennis om? Zo ja, welke? 
Actief sporten doe ik niet zoveel meer. Wat het passieve sporten betreft 
heeft voetbal mijn voorkeur, maar ik kijk eigenlijk wel de meeste sporten 
die op tv voorbij komen. Ook ben ik recentelijk een paar keer naar SSS 
volleybal in Barneveld geweest. Volleybal is een van mijn favoriete 
kijksporten. 
Naast sporten ben ik een fervente natuurliefhebber. Ik ben al ca. 45 jaar 
een fanatieke ornitholoog (vogels kijken) in zowel binnen- als buitenland. 
Daarnaast ben ik sterk geïnteresseerd in het bekijken van zowel dag- als 
nachtvlinders en natuur in het algemeen.  
 
Wat is het mooiste van TerBroek? 
Ik heb helaas nog niet alles van Terbroek en omgeving kunnen verkennen. 
Tot nu toe ben ik erg gecharmeerd van de natuurlijke omgeving. Het is 
hier groener dan ik had verwacht. Ik wandel vaak en graag met de hond 
over de Blankenhoefseweg richting Zwartebroek. 
 

Heb je nog een wens voor TTC De Belleman? 
Meer tegenstand(st)ers die mij laten winnen…. 
 
Tenslotte, om op de in de inleiding gestelde vraag terug te komen, ben ik 
Limbo of Brabo? Ik heb in beide provincies ongeveer de helft van mijn 
leven gewoond, maar ik voel mij toch meer Brabander dan Limburger. Dit 
komt mede omdat ik na al die jaren nog steeds geen Limburgs dialect kan 
“kallen”, terwijl ik het Helmonds dialect vloeiend spreek. 
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-Records en weetje- 

-In een perfect aangesneden topspin draait de bal 50 keer per seconde 
rond zijn eigen as. Dit is, omgerekend 3000 toeren per minuut. 
 
-De langste balwissel in de tafeltennis-geschiedenis duurde 8 uur en 33 
minuten. Dit record werd gevestigd op 30 Juli 1978 in Stamford (USA) 
door Robert Stiegel en Donald Peters 
 
-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. 

-Het grootste record in groep 
werd gevestigd op 27 April 
2000 in Bremen, tijdens het 
Europees Kampioenschap. 
Op 40 tafels liepen 245 
amateur-spelers  zonder 
onderbreken van tafel tot 
tafel, 61 minuten lang. Deze 
actie kwam in het Guinness 
Book of Records. 
 
-De langste wedstrijd per 
ploeg: 1936 in Praag. De 
finale van de Swaythling-cup 
tussen Oostenrijk en 
Roemenië begon op zondag, 
15 maart (11 uur) en 
eindigde de volgende 
woensdag. 
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-Het moment waarvan niemand dacht dat het ooit zou komen, komt toch!- 

Het leek als een morgen zoals elke andere, de zon scheen en de vogeltjes 
floten vrolijk. 
Niemand wist wat er die dag zou gebeuren, totdat bij donderslag bij heldere 
hemel Henk van den Berg meldde dat dit zijn laatste jaar als secretaris van 
TTC de Belleman zou zijn. 
Niemand had ooit verwacht dat deze dag zou komen, wat is de TTC  nou 
zonder meester van den Berg in het bestuur? 
Het voelt een beetje als patat zonder mayonaise, zoals oud en nieuw zonder 
vuurwerk, zoals tafeltennis zonder tafel… 
 
Wij willen Henk natuurlijk bedanken voor al die tientallen jaren waarin hij bij 

elke vergadering aansloot en alles in goede banen leidde , waarin hij bijna 

dag en nacht bezig was met onze TTC. 

Nu denkt u vast al: hoe gaat de TTC dit oplossen? 

Nou, dat vragen wij ons ook af, we zullen een grote zoekactie op moeten 

starten naar een nieuwe secretaris. 

 

Inmiddels heeft John de Mol al contact met ons opgenomen. 

Na successen als ‘Op zoek naar de nieuwe K3’, ’Op zoek naar The Next 

Boy/Girl Band’ en ‘Op zoek naar de nieuwe Rembrandt’ wil John nu ‘Op zoek 

naar de Secretaris voor de TTC de Belleman’ 

opstarten. Hier zag het bestuur 

echter weinig succes in, Terbroek is nogal  

gehecht aan haar rustige leventje. 

 

Toch zal de TTC op zoek moeten naar 

een nieuwe secretaris, voelt u zich  

geroepen om deze rol op u te nemen? 

U kunt zich melden bij onze voorzitter 

Piet Koster 
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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 

◼◼◼◼◼ 

 

Komt een jongen in de 

bar en bestelt 19 bier. 

Zoveel?, vraagt de 

barkeeper verbaasd. 

Ja, antwoordt de 

jongen, hieronder 

staat immers: onder 

de 18 wordt niet 

getapt. 

 

◼◼◼◼◼ 

 

Waarom ben je al de 

hele dag in dat boek 

aan het lezen Roy? 

Roy: Omdat ik morgen 

9 jaar word, en dit is 

een boek voor jongens 

van 6 tot 8 jaar 

 

◼◼◼◼◼ 
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◼◼◼◼◼◼ 

 

De juffrouw zegt: "Wie 

zichzelf dom vindt mag 

opstaan." Staat Jantje op 

en zegt: "Ik vind het zielig 

dat u daar zo alleen staat, 

Juf." 

 

◼◼◼◼◼◼ 

 

"Zal ik de prijs van 5 euro 

op het cadeautje 

uitgummen?" vraagt de 

verkoopster in de winkel 

aan de klant 

"Nee, laat maar staan" zegt 

de klant. "Maar doe me 

een plezier, en zet er een 

eentje voor." 

 

◼◼◼◼◼◼ 

 

Als ik zwarte koffie drink, 

kan ik niet slapen. 

Bij mij is het precies 

andersom. Als ik slaap kan 

ik geen zwarte koffie 

drinken. 

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! 

 



                               TTC De Belleman               November 2020 

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

 



                               TTC De Belleman               November 2020 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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