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VAN DE REDACTIE
We zijn alweer toe aan Nieuwsbrief nummer 401. Deze keer een wat andere uitgave,
maar hopelijk nog steeds de moeite van het lezen waard.
De Nieuwsbrief van TTV De Pinpongers is één van de belangrijkste pijlers van de
vereniging, een middel om het dagelijkse reilen en zeilen van de club te delen met de
buitenwereld.
Bij dat dagelijkse reilen en zeilen passeren naast allerlei luchtige en interessante
artikelen helaas ook minder positieve berichten de revue. We doelen daarbij met name
op het overlijden van ons oud-lid Kees Suijkerbuijk, waarover verderop meer.
De redactie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om na 400 eerder verschenen
Nieuwsbrieven deze in een nieuw jasje te steken.
We overleggen nog over hoe onze definitieve lay-out er definitief uit zal gaan zien, maar
in grote lijnen zijn we er wel aan uit.
In de beginperiode van de vereniging verscheen er onregelmatig een Nieuwsbrief in de
vorm van een papieren versie, in de vorm van een boekje met een gekleurde kaft.
Op enig moment werden de nieuwsbrieven verspreid onder de naam “De Pongg”.
Om deze naam weer in ere te herstellen, hebben we vanaf deze uitgave tegelijkertijd
gekozen voor een nieuwe stijl.
Met behulp van de hedendaagse digitale technieken hebben we geprobeerd om De
Pongg in een nieuw modern jasje te steken. Zo hebben we de wisselende kleuren kaftjes
terug laten keren in de vorm van wisselende kleuren in de naam De Pongg.
We zijn benieuwd wat jullie van onze Nieuwsbrief Nieuwe Stijl vinden. Laat het ons via
een mailtje weten: redactie@depinpongers.nl
Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin we eindelijk eens wat meer achter de tafeltennistafel
kunnen staan om onze mooie sport weer te beoefenen.
In 2020 hebben we veel te kort en veel te weinig tijd aan onze geliefde sport kunnen
besteden.
Het spelen van wedstrijdjes en daarna het gezellig met elkaar
doorbrengen van de derde helft is iets wat ongetwijfeld door
velen toch wel erg wordt gemist.
De voorjaarscompetitie 2020 startte eind januari, maar werd na
3 wedstrijden te hebben gespeeld alweer afgebroken.
Hetzelfde gold voor de najaarscompetitie, met slechts 4
gespeelde wedstrijden.
Vrij spelen en trainen was af en toe mogelijk, maar het coronavirus zorgde ervoor dat dit
steeds werd onderbroken.
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Allerlei toernooien en evenementen zijn niet doorgegaan, waaronder het NEDRO
dubbeltoernooi, de clubkampioenschappen, de viering van het 35-Jarig bestaan van
onze club en nog veel meer.
Het zal nog wel even duren voordat er weer competitie en toernooien gespeeld kunnen
worden en we weer gezamenlijk kunnen gaan trainen, tegen elkaar kunnen spelen en
allerlei evenementen weer gepland kunnen worden.
We missen in deze Nieuwsbrief daarom verslagen van dergelijke activiteiten.
We zijn altijd op zoek naar leden die regelmatig of af en toe een stukje willen schrijven
voor de Nieuwsbrief.
Wil je iets delen, aarzel niet en laat via een mailtje iets weten: redactie@depinpongers.nl
Tot slot wensen we iedereen veel leesplezier en een gelukkig en gezond 2021 toe.

IN MEMORIAM: KEES SUIJKERBUIJK
Afgelopen weekend bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons oud-lid
Kees Suijkerbuijk.
Kees stond vroeger bekend als een van de beste
spelers van de vereniging en was een grote
liefhebber van het spelletje.
In de kelder van zijn bedrijf Houthandel
Suijkerbuijk, dat tevens jarenlang als sponsor
aan de vereniging was verbonden, werden op
zijn verzoek in het verleden de “Hoevekestijnse
Tafeltenniskampioenschappen” gehouden.
Kees heeft tussen 1994 en 2012 onafgebroken
competitie gespeeld in het shirt van De Pin
Pongers.
De oud-penningmeester (2001-2003) opende in
2015 de 24 uur durende tafeltennismarathon in
Dorpshuis De Spil, ter ere van het 30-jarig
bestaan van de vereniging.
Op de website van Coppens Uitvaart verzorging
(www.uitvaartcoppens.nl) kun je meer informatie vinden.
Kees was een markante, altijd vrolijke man. We zullen hem missen.
We wensen familieleden, vrienden en kennissen veel sterkte met het verlies van Kees.
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WIST JE DAT
een tafeltennisbatje verplicht een rood en een zwart rubber moet hebben?
Andere kleuren zijn niet toegestaan !!
Vroeger kwam je batjes tegen met rubbers in allerlei kleuren, zoals
oranje, rood, groen, geel, zwart. De oudere spelers onder ons zullen zich
dit ongetwijfeld kunnen herinneren.
Ook kwam het wel voor dat er gespeeld werd met op beide zijden
identieke kleuren, maar wel verschillende soorten rubber, waardoor het
lastig was om gepast op slagen te reageren.
Als reactie hierop is in 1986 een regel geïntroduceerd, waarin staat dat een batje
verplicht rood-zwart gekleurd moet zijn.
Ook wanneer op beide zijden van het batje precies identieke rubbers zijn geplakt, moet
toch de ene kant rood en de andere kant zwart zijn.

TAFELTENNIS BALLETJES DEEL 1
Aan het einde van de 19e eeuw werd in Engeland al tafeltennis gespeeld. Toen werd er
alleen heen en weer gespeeld, er werd niet geprobeerd om te scoren. Tafeltennis werd
niet gezien als een wedstrijd, maar als een gezellige vrijetijdsbesteding.
Sinds die begintijd is er veel veranderd, o.a. met betrekking tot de gebruikte balletjes.
In het begin gebruikte men vaak een kurk als bal en een stuk hout met een stofje erover
als racket of batje. Een rijtje boeken op de eettafel diende als net.
Omdat het steeds populairder werd, werd het tijd dat spelfabrikanten met een product op
de markt kwamen. Er kwamen echte tafeltennistafels met een net, batjes en balletjes.
Deze balletjes waren vaak gemaakt van kurk of rubber. Omdat de rubberen balletjes zó
hard stuiterden en de kurken balletjes bijna niet stuiterden maakte James Gibb, een
Engelse ingenieur, de celluloid-bal. Hiermee kan je veel technieken spelen.
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Celluloid is echter vooral bij productie zeer giftig, en daarnaast heel brandbaar (wel eens
een celluloid balletje in de fik gestoken?), wat transport ingewikkelder maakte.
In 2016 is men overgestapt op een plastic bal, die niet alleen de bovenbeschreven
nadelen niet heeft, maar die daarnaast naadloos wordt geproduceerd.
En de spelers onder ons weten dat de meeste balletjes vrijwel altijd op de naad kapot
gaan!.
Een goede speelbal moet zuiver rond zijn. Vaak is de bal wit, geel of oranje. De diameter
is 40mm. Eerst was dit 38mm, maar dit is na de Olympische Spelen van 2000 veranderd.
Die kleinere bal zorgde ervoor dat het spel sneller ging, en dus moeilijker om te volgen
door de supporters. De 40mm bal gaat langzamer, en is dus beter te volgen. De bal
weegt 2,7 gram.

STRATEGIE DEEL 1
Inspelen wordt meestal gedaan om de spieren even op te warmen en om te wennen aan
de zaal. Je kunt dit ook gebruiken om sterke en minder sterke punten van de
tegenstander te achterhalen. Let goed op de plek waar hij/zij staat en hoe hij/zij ballen
met forehand en backhand retourneert.
De meeste tegenstanders kom je in een seizoen twee keer tegen (één keer uit en één
keer thuis). Onthou hoe je de vorige keer tegen iemand hebt gespeeld en pas je spel zo
nodig naar aanleiding van deze
ervaringen aan.
De beste stuurlui staan aan wal ?
Neem coaching serieus: spelers langs de
kant zien vaak meer dan je zelf tijdens de
wedstrijd ziet.
Blijf zo veel mogelijk in de speelruimte om
teamgenoten aan te moedigen.
Soms raken tegenstanders in een “flow”, waarbij ze punt na punt maken. Haal een
tegenstander daar uit door te vertragen. Wacht wat langer met serveren, raap een
balletje net even wat langzamer van de vloer, e.d.
Onsportief?
Valt wel mee, de tegenstander zal dit ook proberen en het hoort bij het spel.
Na afloop van de wedstrijd is alles vergeven en vergeten en drinken we samen een
biertje (of iets anders).
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het is al eerder aangekondigd: op vrijdag 29 januari houden we onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Leden, ereleden, (ouders van) strippenkaarthouders en donateurs zijn van harte welkom.
Naast een terugblik op 2020 zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over
het jaar 2020 en komen speerpunten voor het beleid in 2021 aan de orde.
Maak van deze gelegenheid gebruik om je stem te laten horen. Ieders inbreng is welkom.
Coronamaatregelen verhinderen dat we op onze
vertrouwde wijze met elkaar in Dorpshuis De Spil
samenkomen.
Alternatief is een digitale vergadering. Nadere
informatie over deze vergadering en de benodigde
documenten ter voorbereiding volgen nog via de mail.
Hou je mailbox dus in de gaten.

VERJAARDAGSKALENDER
De jarigen in de maand januari zijn:
1
1
12
19

Rose-Marie de Koning
Qusai Qusem
Michael van Loon
Marjan Quak – de Groot

Allen van harte gefeliciteerd !!!

CORONA UPDATE
Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari 2021 bekendgemaakt dat in de strijd tegen
het coronavirus de strenge lockdown wordt verlengd tot en met in ieder geval 9 februari
2021. Voor onze sport betekent dit dat de regels die sinds 15 december gelden,
gehandhaafd blijven.
Sporten in een binnenruimte is niet toegestaan.
Er is nog geen zicht op wanneer we weer kunnen gaan tafeltennissen.
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WEBBEHEER
Hebben jullie onze vernieuwde website al bezocht ?
Het bijhouden daarvan vergt best wel wat werk en we zijn dan ook blij dat
we een tweetal leden bereid hebben gevonden om hier tijd in te steken:
Rose-Marie de Koning en Tom van Doorn.
www.depinpongers.nl

We wensen jullie veel succes en hopelijk kunnen we lang gebruik
blijven maken van jullie diensten.
Als er leden zijn die opmerkingen over of suggesties voor de website hebben:
spreek Rose-Marie en/of Tom hierop aan.

NIEUWE SPELER BIJ TTV DORDRECHT ?
Wisten jullie dat TTV Dordrecht er een nieuw lid bij
heeft ?
Kijk maar eens op de volgende link:
https://ttvdordrecht.com/vereniging/openingstijden/
en scroll een klein stukje naar beneden.
Reacties op bovenstaande zijn welkom:
redactie@depinpongers.nl

SJORS SPORTIEF
Sjors Sportief is een initiatief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland, dat samenwerkt
met meer dan 100 gemeenten. Het doel van Sjors Sportief is om hun inwoners op een
leuke en laagdrempelige manier bekend te maken met het sportieve en culturele aanbod
binnen de regio.
Het project richt zich met name op de jeugd en
zij worden uitgenodigd om in te schrijven voor
allerlei activiteiten in de regio.
Wij gaan jeugdigen uit de regio uitnodigen om
kennis te maken met tafeltennis en dit zal als
alles naar wens verloopt plaats vinden op een
drietal dinsdagen in april.
We hopen op een goede opkomst en hopelijk zal
het coronavirus niet al te veel roet in het eten
gooien.
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NIEUWS VAN DE NTTB
De najaarscompetitie 2020 is na 4 wedstrijden gespeeld te hebben vanwege coronamaatregelen gestopt.
We hebben bericht gekregen van de NTTB dat er naar gestreefd wordt om deze
competitie in het voorjaar van 2021 uit te spelen. Of dat haalbaar is wordt uiterlijk 31
maart 2021 bepaald.
De afdelingen hebben wel de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten
van de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een nieuwe (beperkte)
voorjaarcompetitie 2021. Hierover wordt uiterlijk 31 maart 2021 een besluit genomen.
Als aanvulling op dit programma kan een afdeling ervoor kiezen om andere vormen
van competitie in de vorm van bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen te
organiseren
Als op 31 maart 2021 geen duidelijkheid mogelijk is over een vervolg van de
najaarscompetitie danwel het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie, dan is de
eerstvolgende competitie de najaarscompetitie 2021.
Het Hoofdbestuur van de NTTB zal bij de Bondsraad na overleg en bespreking met
de Financiële Commissie, een voorstel indienen om eenmalig de competitiebijdrage
voor de voorjaarscompetitie 2021 niet in rekening te brengen.
De Bondsraad zal hierover een besluit nemen.
We wachten af.

OPROEP AAN ONZE LEDEN
Wij hebben al lange tijd niet kunnen spelen en zijn blij dat we een mooie kern hebben
van vaste leden en supporters.
Onze vereniging kent per 1 januari 2021 in totaal 32 leden,
waarvan 25 senioren.
We hebben 13 competitiespelers, verdeeld over 3 teams.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, jong of oud,
getalenteerd of niet getalenteerd.
Ken je iemand uit jouw omgeving die interesse heeft of
iemand die voor tafeltennis warm is te maken: iedereen kan
een paar keer vrijblijvend en gratis komen meespelen en
daarna beslissen of hij/zij lid wil worden.
Tafeltennis is een leuke sport en is wereldwijd niet voor niets op voetbal na de grootste
sporttak ter wereld.
Bovendien is tafeltennis een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen.
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TOT SLOT: EEN WOORDZOEKER
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Deze puzzel bevat alle voornamen van onze huidige leden, ereleden, sponsoren,
donateurs en strippenkaartleden. Hopelijk zijn we niemand vergeten.
Vind onderstaande woorden in de tabel hierboven. Deze kunnen horizontaal, verticaal of
diagonaal staan *.
AD
ADRIE
ALBERT
ANIEK
ANNE
ARIAN
CAREL

EELCO
EMMA
ERNA
HENK
JAC
JANINE
JEKIE

JURGEN
KEES
KOEN
LEVI
LISETTE
LORENZO
LUUK

MARJAN
MART
MICHAEL
QUSAI
RENE
ROSEMARIE
SUZANNE

SYLVIA
THIJS
TOMS
TOMVAND
WALTER
WIM

Als alle voornamen zijn gevonden en weggestreept, dan vormen de overgebleven letters
het volgende:

Het lijkt op het eerste gezicht een gemakkelijke puzzel, maar dit valt best tegen.
Onder degenen die de juiste oplossing inleveren, wordt een chocolade verrassing
verloot. Iedereen wiens voornaam hierboven is vermeld, mag meedoen.
Doe mee en mail je oplossing naar: redactie@depinpongers.nl
Oplossingen moeten uiterlijk 31 januari 2021 binnen zijn.
* Tip: druk de huidige pagina af en gebruik potlood of pen om de hokjes af te kruisen
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