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Tafeltennisclub ‘TTC De Belleman’ 
 
Voorzitter:   P. Koster   06-51724288                 
Dienstdoend 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- 
Nagenoeg niets ligt er momenteel op de bestuurstafel uitgezonderd één 
voorwerp, maar daar komen we nog nadrukkelijk op terug. 
 Nee, we kunnen geen eclatante resultaten vermelden van: 
-De externe competitie, waaraan we jaarlijks aan deelnemen 
-Het externe dubbeltoernooi , waar we in principe onze wethouder, Didi   
     Dorrestijn, met onder meer sport  in haar portefeuille, hadden     
     uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de bekers 
-Tevens hadden we u graag de clubkampioenen van de interne        
     competitie van het seizoen 2020/2021 aan u willen voorstellen 
-Zelfs moest u het meestal uitvoerige verslag van ons jaarlijkse Open  
    Terbroekse Tafeltennis Toernooi ontberen.  
De oorzaak van deze bovenstaande, negatieve feiten was de corona 
pandemie. Ondertussen ging het verenigingsleven gewoon door. Dat is 
meestal een kwestie van een komen en een gaan, het vorige seizoen gingen 
enkel leden voor goed weg. Zo moesten we afscheid nemen van onze Brado, 
Henk Swinkels, wegens een gebroken heup. Hij had juist op een 
onnavolgbare wijze zich aan ons voorgesteld in ons cluborgaan, “Batje”. 
Door zijn spelniveau had deze nieuweling met duidelijk een tt-verleden 
indruk gemaakt. We wensen Henk Swinkels ook hier een algeheel fysiek 
herstel toe. Wellicht kunnen we hem als jeugdtrainer alsnog eens 
aantrekken. 
 De benjamin van ons bestuur, Gerco Wassink, zagen we ook vertrekken, 
maar dit varkentje wassen we elders in dit blad inclusief z’n oren. 
 Het bovenstaande heeft wel ’t gevolg dat ons bestuur nu twee vacatures 
telt:   
-Een algemeen bestuurslid met wedstrijdleiding in het pakket. 
-De post van secretaris moet nog steeds ingevuld worden, momenteel     
     behelpen we ons met een dienstdoend secretaris.  
Gelukkig hebben we als binnensportclub zonder kantine de coronatijd 
financieel relatief redelijk doorstaan. In de bijdrage “De derde helft” komen 
we daarop terug. 
 Enkele adverteerders lieten  in deze moeilijke tijd het begrijpelijkerwijs 
afweten, maar gelukkig maakten nieuwe adverteerders dit ruimschoots 
goed. 
                                                                                              Van de Bestuurstafel 

 
 
 



                               TTC De Belleman                September 2021 

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

 
 

  



                               TTC De Belleman                September 2021 

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

 
 

 



                               TTC De Belleman                September 2021 

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

Een vrouw staat met haar Smart met autopech langs de snelweg, komt er 

een man in een Porsche voorbij. 

"Zal ik je een sleep geven naar de dichtstbijzijnde garage?" vraagt de 

Porscherijder. "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 als ze onderweg zijn, scheurt er een Ferrari met 250 km/u voorbij 

aan de Porsche. De Porscherijder vergeet helemaal zijn sleep en scheurt achter 

de Ferrari aan. 

 Later die avond komt een agent bij zijn 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 alsof hij er voor bij wilde gaan!" 
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Aanmeldformulier TTC de Belleman 

 

Naam:__________________Achternaam:__________________________ 

Straat:_________________________________Huisnummer:__________ 

Postcode:______________Woonplaats:___________________________ 

Telefoonnummer:__________________Mobiel:____________________ 

Emailadres:_____________________________________________________ 

Geboortedatum_____/______/______  

Datum:______/______/______ 

 

Handtekening:__________________________ 
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-De Derde Helft- 

 

De derde helft is een totaal belachelijk verschijnsel. Het kan domweg niet! 
Iets kun je slechts in twee gelijke parten verdelen. Zo’n deel noemen we 
een helft. Ook het voorstel van iemand, kennelijk met overgewicht, die 
zich kennelijk wil wegcijferen: ‘Geef mij dan maar de kleinste helft’ kan 
niet ondanks de beste bedoelingen, want de helften zijn altijd exact 
precies hetzelfde van grootte.  
 
Over de nieuwszender Radio 1 werd een predikant gevraagd naar zijn 
bevindingen tijdens de lockdown in de coronatijd. Hij gaf te kennen dat 
zijn gemeenteleden de wekelijkse dienst niet misten wel het koffiedrinken 
daarna. Deze bezigheid heeft enige gelijkenis met wat men in de derde 
helft in de kantines pleegt te doen. Trouwens tijdens bijzondere tijden 
leer je zo je doelgroep beter kennen.  
 
Van bepaalde sportvrienden mag die derde helft wel het langst  duren. En 
dat kan, we schreven het al, helemaal niet, maar het gebeurt wel …… 
iedere week in de kantine. Want de derde helft is vaak de leukste helft 
van de wedstrijd. Gewonnen of niet gewonnen, tijdens de derde helft is 
iedereen vaak de uitslag al vergeten.  
 
Tijdens de coronatijd echter mist men nl. dat samenzijn met de andere 
leden tijdens de derde helft, het lijkt dan wel of je dan je familie kwijt 
bent. Daar vinden de vertrouwelijke contacten plaats van de leden 
onderling. Die gezelligheid werd tijdens de lockdown node gemist en dat 
niet alleen, ook het gemis aan de omzet van de kantine was rampzalig 
voor verenigingen met een eigen kantine. 
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-De Derde Helft- 

 
Vaak doet men wel wat neerbuigend over die hechte groep 
sportvrienden tijdens de derde helft en het nuttigen van consumpties in 
de kantine. Men beweert zelfs dat het bovenstaande de enige reden is 
voor sommige lieden om lid van een sportvereniging te worden. 
 
Ondergetekende is het voorrecht toebedeeld elke sportavond het licht, in 
de zaal van ons culturele centrum ‘De Belleman’ die we dan huren, aan 
en uit te doen. In alle bescheidenheid mag ik me wel een 
ervaringsdeskundige noemen. Daarom poneer ik ’t volgende: Die harde 
kern van consumerende leden tijdens de derde helft zijn het wel die hun 
vereniging uit de rode cijfers houden. En nu kom ’t: Eigenlijk zijn ze voor 
hun club belangrijker dan bv. de spelers van het eerste team of 
willekeurige bestuursleden. 
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-De Derde Helft- 

 
Tenslotte kunnen we vaststellen: Binnensportclubs, zoals onze 
tafeltennisvereniging, ttc “De Belleman”, leunen op hun contributie inkomsten. 
Buitensportclubs moeten het hebben van de opbrengsten van hun kantine, 
daar zagen ze de omzet kelderen met ca. 30%. Of dit al niet genoeg is proberen 
anti-frituur activisten en vega girls en boys een voet tussen de 
kantinekeukendeur te krijgen. Hoe het zij, het is wel weer kostenverhogend. 
Gelukkig kennen we bij ons enkel vloeibare consumpties. 
 
O ja, de opbrengsten van de genuttigde consumpties in onze derde helft 
komen ten goede aan de kas van ons dorpshuis ‘De Belleman’ ook een alleszins 
aan te bevelen goed doel. 
 
Laten we hopen dat we het seizoen 2021/2022 met hetzelfde elan kunnen 
aanvangen met onze wekelijkse sportavonden, als toen in mei van dit jaar. We 
dachten toen dat we weer nagenoeg coronavrij als van ouds met onze sport 
konden starten, maar het kon en kan verkeren.                                                                                                                      
                                                                                                     Henk van den Berg 
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In België zijn alle melkpakken uit de supermarkten gehaald. 

De tekst "hier openen" moet vervangen worden door "thuis openen"! 
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-Wie beweegt, beweegt beter, en wellicht langer!- 

 

Als je dat bewegen heel serieus neemt, kunnen we ’t sporten noemen. Ja, 
het kan op een bepaald moment zelfs topsport worden. 
Nog sterker het kan je over vier jaar brengen tot in  Parijs, waar dan de 
Olympische Spelen worden gehouden. 
 
 Dus zelfs voor jou is er nu hoop, want dit artikel is wel degelijk voor jou 
bestemd. We kennen je wel een beetje. Je had al lange tijd aan sport of 
zoiets willen doen, maar het kwam er niet van. Of om het anders te 
zeggen:  “Je kon de gang niet krijgen.” En dan die coronalockdown ……..  
  
 Maar daar kan een eind aan komen, want we hebben hier een 
sportvereniging die ideaal is voor jou en/of je vriend(in), man, vrouw en 
kinderen.   

Tafeltennis Club “DE BELLEMAN” 
 

heeft het speelseizoen donderdagavond in ons dorpshuis 
aan de Eendrachtstraat  97 te Zwartebroek weer opgestart. 

 
Iedere donderdag van 20.00 tot 22.30 uur 

voor iedereen vanaf 13 jaar. 
 

Het seizoen 2021/2022 is dus weer begonnen; 
kom vrijblijvend  kennismaken. 

 
Waarom  moet je verder lezen? 
 
Wel, we hebben als sportvereniging nooit in ons ruim 35-jarig bestaan de 
publiciteit gezocht, hoewel onze sportieve prestaties tegen andere tt-
verenigingen daar alle aanleiding toe gaven. 
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Maar we kunnen nu zonder overdrijving stellen dat we: 

• verschillende jaren regionaal kampioen zijn geworden 
• ook dit seizoen aan de externe competitie gaan deelnemen 
• op acht wedstrijdtafels kunnen spelen 
• dus onze vereniging zonder schroom je mogen aanbevelen 
• temeer daar we het recreatieve aspect ruime aandacht geven 
• als tweede sport  kunnen we tafeltennissen aanbevelen, vooral als 

je  wat aan je reflexen wilt doen. 
 
Je bent al een trouw en enthousiast lid van een andere sportvereniging, 
attendeer dan je beste vriend(in) op de inhoud van dit artikel. 
Doe dat ook wanneer je werk of je studie je teveel tijd vraagt. In dat geval 
willen we je wel ernstig voor overdrijving waarschuwen en je wat 
ontspanning aanraden. 
Mocht je nadere informatie wensen.    
Bel dan: H. van den Berg 0342 – 461239 
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Wat belet je, want 
-Geen zaterdag (of zondag) die door allerlei sportactiviteiten te loor gaat  
ten koste van je andere verplichtingen, hobby's en je gezin 
-Geen aanschaf van een dure outfit zoals: sportkleding en sportattributen. 
Alles is aanwezig ook voor jou! Wel moet je je eigen sportschoeisel 
meenemen. Met je blote voeten val je enigszins op  
-Geen ervaring met onze sport kan eigenlijk een voordeel zijn, je leert    
het dan meteen goed aan 
-Als tweede sport  aan te bevelen, vooral als je  wat aan je reflexen wilt    
doen.                                               

  Tot aan de andere kant van de tafel, 
                                                                                        Het Bestuur 
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-Visie van TTC de Belleman- 

 

De ttc ‘De Belleman’ heeft als missie een ieder een warm clubgevoel te 
geven en elk spelend lid op zijn of haar eigen niveau zo hoog mogelijk met 
plezier te laten tafeltennissen om ieder individu tot een beter 
tafeltenniss(t)er te vormen. We realiseren ons dat de begrippen diversiteit 
en inclusiviteit makkelijker te verwoorden zijn dan in de praktijk toe te 
passen. 
Inzet:  Doe altijd je best tijdens de training en de wedstrijd. 
Plezier:  Dan pas vorm je een goede club, want met genoegen 
          sporten werkt aanstekelijk en is tevens wervend. 
Sportief: Zonder respect geen tafeltennis. We zijn immers een 
                             inclusieve en diverse club. 
Winnen: Met dit doel begin je aan elke set. 
Tijd:   Laat je team voor een wedstrijd niet wachten.  

Doe dat ook niet aan het begin van een trainingsavond, 
zodat anderen alles moeten klaarzetten vooral voor hen 
die vanwege werk en of gezin nog niet aanwezig kunnen 
zijn. 

Missionstatement:  

Zonder maatgevoel geen harmonie! 
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tekst 

-Ibrahim Hamadtou, de paralympiër die na treinongeluk tafeltennist met 

mond en voeten- 

Een inspirerend verhaal vanop de Paralympische Spelen. Ibrahim 

Hamadtou was tien jaar toen hij beide armen verloor bij een treinongeval. 

38 jaar later schittert hij in Tokio in het... tafeltennis. Het palletje houdt de 

Egyptenaar in zijn mond, de bal werpt hij op met zijn voet. 

Hamadtou verloor tegen de Zuid-Koreaan Park Hong-kyu (11-6, 11-4 en 

11-9), maar de beelden van zijn openingsronde op de Paralympische 

Spelen gingen wel de wereld rond. De Egyptenaar verloor op tienjarige 

leeftijd beide armen bij een treinaccident. “In het dorp waar ik opgroeide 

waren er twee mogelijkheden: voetbal of tafeltennis. Logisch zou zijn dat 

ik me volledig toelegde op het voetbal. Maar ik koos voor tafeltennis. Voor 

de uitdaging”, vertelde hij in 2014 - vlak voor hij deelnam aan zijn eerste 

Spelen in Rio 
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De intussen 48-jarige Hamadtou houdt het tafeltennispalletje vast in zijn 

mond. Verbazingwekkend is hoeveel kracht en effect hij in zijn slagen 

krijgt. Bij de opslag werpt hij het balletje op met de voet. “Aanvankelijk 

probeerde ik andere technieken, zoals het palletje onder mijn oksel 

steken. Maar niets was zo efficiënt als mijn mond. Makkelijk was het niet. 

Ik trainde zeker drie jaar dagelijks om een degelijk niveau te halen. 

Mensen konden hun ogen eerst niet geloven. Ze waren verbaasd toen ze 

me zagen spelen. Én trots op mijn karakter.” 

Een extra prikkel om er vol voor te gaan kwam onmiddellijk na het 

onfortuinlijke treinongeval. Hamadtou woonde een wedstrijd tussen twee 

vrienden bij. “Ze waren het oneens over een punt. Ik had de fase goed 

opgevolgd en wees het punt toe aan één van hen. De andere was kwaad 

en brieste dat ik me niet mocht moeien aangezien ik toch nooit zou 

kunnen tafeltennissen. Díe woorden maakten iets los. Het zou me wél 

lukken.” 
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-Gerco Wassink ging..- 

Toen de in en in donkere wolken van de corona tijdelijk enigszins waren 
opgetrokken, zagen we dat er een lege plek was.  
Gerco was weg en ……bleef weg. 
Al een jaar voor je huwelijk heeft je vriend, Peter van de Veen, je 
gewaarschuwd hier in ”Batje” met een tegeltjeswijsheid: “Liefde maakt 
blind, het huwelijk daarentegen is een eye-opener.” 
 Ja, Gerco als je nu je ogen ’s ochtends opendoet, doe je dat in je 
echtelijke sponde en dat in Putten. Jozef, de zoon van Vader Jacob, was 
blij toen ie uit de put werd gehaald door Midianitische kooplieden, die 
hem als slaaf verkochten en ging uiteindelijk een gouden toekomst 
tegemoet. De overtreffende trap van de put van Jozef is: ……. Putten voor 
mij. En het is onvoorstelbaar dat jij daar niet weggehaald  wilt worden, 
zelfs niet door je clubgenoten in hun rood en zwarte clubtenu. 
 Je voelt je er helaas thuis en je wordt ook daar gewaardeerd. Ondanks je 
prille leeftijd werd je zelfs gekozen tot kerkenraadslid. En nu vergader je 
elke donderdagavond nota bene op onze vaste oefenavond. Zo ver is het 
gekomen met jou, voor ons ben je hopeloos verloren. 
 
Ik zie je nog komen als jonge tiener; de contributie betaalde je met wat je 
met je krantenwijkje verdiende. Na een paar weken al vroeg je me: “Wat 
moet ik doen om het zo goed te kunnen als u, mijnheer ?”  Ik 
antwoordde: “Twijfel nooit aan jezelf, want twijfel is de splijtzwam op 
velerlei levensgebied”.  Jij, Gerco, was uiteindelijk onze soldaat met de 
maarschalksstaf in je ransel. Jij had zelfs de ouwe secretaris naadloos 
kunnen opvolgen. Als algemeen bestuurslid was je wedstrijdleider en 
organisator van het Terbroeks Tafeltennis Toernooi  daarmee legde je 
twee proeven van bekwaamheid met zeer goed gevolg af. Je zou nu à la 
minuut onze secretaris kunnen worden. Voor ons tafeltennissers ben je 
een te vroeg geplukte bloem helaas in de knop gebroken. 
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Tenslotte wilde ik ter overdenking voor jou nu eens een vrijmoedig gedicht 
van Nel Benschop afdrukken, maar gezien de recensies juist over dit deel 
van haar oeuvre kan ik dat niet, we leggen voor poëzie in “Batje“ de lat toch 
aanmerkelijk hoger. Daarom nu voor jou een gedicht van Rutger Kopland. 
 

Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dichttrekkenachter je bestaan en niet terugkeren.  
Je blijft iemand op wie wordt gewacht. 
Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.  
Niemand wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg 
 

Gerco, wij blijven ondanks het bovenstaande aan de andere kant 
van de tt-tafel toch wachten 

De ouwe secretaris                                                  
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Een niet al te snugger type 

rijdt met zijn fiets op de 

snelweg en wordt 

aangehouden door een 

motoragent.  

Zegt de agent: "Weet jij 

soms niet waar het fietspd 

is?" 

Zegt de sul: "Jawel, u gaat 

rechtdoor en dan de 

eerste afslag naar rechts, 

maar ik geloof niet dat je 

daar met een motor mag 

rijden!" 

 

Een vliegtuig piloot maakt zijn afscheidsvlucht. 

"Geachte passagiers, dit is mijn laatste vluchtt en daarom wil ik u iets 

bijzonders aanbieden. WIJ ZULLEN EEN LOOPING MAKEN! Fasten your 

seatbelts, please." De boeing-747 maakt een looping, een sensationele 

belevenis voor de 280 passagiers. Als het toestel zijn omwenteling heeft 

gemaakt en weer normaal vliegt, steekt een man zijn besmeurde hoofd 

om de deur van het toilet en roept: 

"Leuk hoor!" 
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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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Papa en Bas zitten in de 

trein. Ze eten een peer. 

Zegt Bas: “Papa, mag ik iets 

zeggen?” “Nee,” zegt papa: 

“straks, als ik mijn peer op 

heb.” Als papa de peer op 

heeft, vraagt hij:  “Wat 

wilde je zeggen Bas?” Bas: 

“Er zat een worm in je 

peer.” 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Hoe noem je een 

Nederlands feestje zonder 

bitterballen? 

Een Worst Kaas scenario 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Twee Belgen lopen ieder 

aan een kant van een 

riviertje. 

Roept de een naar de 

ander: "Zeg, hoe kom ik 

aan de overkant?" 

Zegt de ander: "Hoezo?! 

Daar ben je toch al?" 

 

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! 

 

 


