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VAN DE REDACTIE 
We zijn alweer toe aan Nieuwsbrief nummer 403, de derde Nieuwsbrief met een 
nieuwe lay-out en onder de oude naam “De Pongg”. 
 
In deze coronaperiode zonder competitie, toernooien en clubevenementen, is 
het nog steeds zoeken naar wat alternatieve onderwerpen. Het kost elke keer 
veel tijd om iets voor De Pongg te schrijven, maar dat hebben we er graag voor 
over als dit met plezier en belangstelling wordt gelezen en gewaardeerd. 
Laat ons weten of – naast de vaste rubrieken (mededelingen van het bestuur, de 
verjaardagskalender e.d.), - degelijke alternatieve onderwerpen aanspreken of 
niet. 
 
Na de in aflevering 401 en 402 geplaatste artikelen over strategie en balletjes in deze 
nieuwsbrief een vervolg hierop. Deel 3 van de strategische tips en trucs gaat over een 
niet onbelangrijk onderdeel van onze sport: het serveren. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het tafeltennis. 
Tot slot nog wat losse artikelen over diverse onderwerpen. 
. 
We zijn altijd op zoek naar leden die regelmatig of af en toe een stukje willen schrijven 
voor deze Nieuwsbrief. 
Wil je iets delen, heb je vragen/opmerkingen over de inhoud, heb je zelf een idee voor 
een onderwerp in De Pongg of wil je ergens op reageren: GRAAG. 
Aarzel niet en laat via een mailtje iets weten: redactie@depinpongers.nl 
 
We wensen iedereen veel leesplezier toe. 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar en overlegt al een tijdje digitaal. De laatste 
vergadering stond gepland op donderdag 18 februari, maar deze is wegens 
omstandigheden verplaatst naar een latere 
datum. 
.         
Deze keer in De Pongg dus geen nieuws 
vanuit het bestuur. 

X 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan 
de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
mailto:secretaris@depinpongers.nl


3 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 403    TTV De Pin Pongers 
 
  www.depinpongers.nl                                   01-03-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

TAKTISCHE TIPS DEEL 3: SERVEREN 

 
Bijna alle spelers houden ervan om een goede rally te spelen en zijn bereid om 
een hele tijd te spenderen aan het inoefenen van slagen. De rally is toch veruit 
het belangrijkste?! Dat is niet (zelfs totaal niet) correct. Er zijn een aantal 
redenen waarom het serveren zo belangrijk is. 

HET BELANG VAN EEN GOEDE OPSLAG 
Om te beginnen start elke rally met serveren. Zelfs als je in een wedstrijd met 3 keer 
11-0 verliest, serveer je al minstens 16 maal. In het geval van een enkelwedstrijd 
waarbij je een vijfsetter speelt, kan je tot wel 50 opslagen geraken (11-9, 9-11, 11-9, 9-
11,11-9). Als je veel fouten maakt met je opslag zal je de tegenstander veel gratis 
punten geven! 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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De opslag is de enige slag in tafeltennis waarbij je absolute controle hebt over de bal. 
Het is logisch dat je probeert om voordeel te halen uit deze situatie! 
Je kan je opslag gebruiken om bepaalde favoriete slagen vaker in de daaropvolgende 
rally uit te spelen, maar ook om je tegenstander te verhinderen om zijn favoriete 
slagen te gebruiken. 
Sterke tegenstanders zijn in staat om slechte opslagen aan te vallen zodat je zelf 
onder druk komt te staan. Goede opslagen zullen een tegenstander tegenhouden om 
aan te vallen of zijn sterke spel te kunnen spelen. Een goede service zal de druk op de 
tegenstander verhogen omdat hij weet dat hij sterke vervolgslagen van de serveerder 
zal kunnen/moeten ontvangen. 

DE BEGINPOSITIE 
De favoriete beginpositie bij het serveren is bij veel spelers de backhandzijde, Deze 
positie in de backhand heeft als voordeel dat je sneller naar de forehand kan. 
Wat de beste beginpositie is, hangt af van het vertrouwen in de eigen forehand en hoe 
je naar je forehand beweegt. Heb je veel vertrouwen, ga dan diep in je 
backhandpositie staan. Lukt de backhand beter, sta dan meer naar het midden. 
 
De beginpositie van de tegenstander zegt veel over zijn vertrouwen in zijn forehand en 
backhand. Staat hij diep in zijn backhand, dan heeft de tegenstander veel vertrouwen 
in zijn forehand. 
 
BACKHAND SERVICE OF FOREHAND SERVICE 
Er zijn twee mogelijkheden om een service uit te voeren: de backhand service en de 
forehand service. 
Enkele veelgebruikte opslagen die zowel met de backhand als met de forehand zijn uit 
te voeren zijn: 

 Korte backspin service 
De korte backspin opslag is moeilijk voor de tegenstander om aan te vallen, 
zodat het een effectieve opslag is om te gebruiken. Laat de bal zakken en sla 
dan met een voorwaartse actie zodat je de bal aan de onderkant raakt. Met een 
korte polsbeweging bepaal je de hoeveelheid backspin in de bal. 
 

 Korte zijspin service 
Deze korte zijspinopslag beperkt de tegenstander zijn opties welke slagen hij 

terug kan spelen waardoor de kans vergroot dat je tegenstander de bal slecht 

terugspeelt. Laat de bal dalen waarna je een zo kort mogelijke polsbeweging 

maakt. Hoe meer de vanuit de pols de bal wordt geraakt, hoe meer effect je kunt 

overbrengen op de bal. 

 

Kort serveren vermindert de kans dat de tegenstander kan aanvallen en wordt 

vaak gebruikt door aanvallende spelers om hun eigen sterke wapen (hun 

forehandaanval) in stelling te brengen. 

Een bal is echt kort wanneer deze 2 maal kan stuiten op het speelvlak van 

de tegenstander. 

http://www.depinpongers.nl/
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 Hoge bal opslag 
Als je de bal hoog opgooit, dan heeft de bal een hogere snelheid doordat de bal 
langer moet vallen. Je kunt van deze snelheid gebruik maken door een snelle 
voorwaartse beweging met het batje te maken. Hierdoor kun je een zeer snelle 
en lange opslag maken. Technisch gezien is dit een lastige opslag die heel veel 
oefening vergt om onder de knie te krijgen. 

 

STRATEGIE EN SERVEREN: DE BESTE OPSLAG 
Probeer tijdens de wedstrijd meerdere verschillende opslagen uit. 
Probeer te ontdekken met welke servicecombinatie de tegenstander de meeste moeite 
heeft. 

 kort – lang 

 forehand – backhand  

 backspin – topspin – zijspin 

 parallel - diagonaal 

Noteer met welke servicecombinatie de tegenstander de meeste moeite heeft. 
Bewaar die service voor het moment dat het er echt toe doet, vaak aan het einde van 
een game. 
Wanneer je deze voor de tegenstander moeilijke service te vaak gebruikt, loop je de 
kans dat hij/zij er aan gaat wennen. 
 
ENKELE BASISREGELS BIJ HET SERVEREN 

 De service moet beginnen met de bal in een open handpalm. 

Dit voorkomt dat je de bal van te voren al een spin meegeeft. 

 De bal moet verticaal worden gegooid en minimaal 16 cm de 
lucht in. Dit voorkomt dat je direct uit je hand serveert en je 
tegenstander verrast. 

 De bal zelf moet vóór de rand van de tafel blijven. 
Deze regels worden vooral bij spelers en wedstrijden op hoog 
niveau streng toegepast. Op ons niveau (3e tot 6e klas) wordt hier over het algemeen 
wat soepeler mee omgegaan. Dat wil echter niet zeggen dat je van een tegenstander 
niet mag verwachten (en eisen) dat hij/zij volgens de regels serveert. 
  

Samenvattend 
Ga klaar staan als je wilt gaan serveren, concentreer je en voer dan pas de 
service uit. Fout serveren mag eigenlijk niet gebeuren. Het is de tegenstander 
direct een punt cadeau geven ! 
Varieer je service zo veel mogelijk en sla op het juiste moment toe met de 
service die voor je tegenstander het lastigst is. 
Onthou dit als je een volgende keer tegen deze zelfde tegenstander speelt ! 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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HET SPELREGELBEWIJS 
Wat doe je in de dagen dat je noodgedwongen niet kan trainen en spelen, maar 
toch bezig wil zijn met tafeltennis? 
Juist! Je spelregelbewijs halen, zodat je – zodra je weer mag spelen – naast het 
spel ook de spelregels nog beter kent. 
 
Het spelregelbewijs is vanaf 1 juli 2020 
verplicht voor jeugdleden van 13 t/m 17 
jaar, die competitie spelen. 
Onze vereniging heeft geen jeugdleden 
die competitie spelen, maar ook senioren 
kunnen als ze dat willen hun 
spelregelbewijs halen. 
Eelco, Walter en René zijn inmiddels in 
het bezit van een spelregelbewijs. 
 
Het is wel handig dat je eerst even oefent 
voordat je het bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan 
allemaal op de website. 
Volg het onderstaande stappenplan: 

1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl 
2. Ga naar Login voor je bewijs (rechtsboven) 
3. Voer je bondsnummer in 
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen] 
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op je e-mailadres 
6. Klik op de link 
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord 
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig 
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord 

 
 

WEBBEHEER 
We hebben nog niet zo lang een vernieuwde website. 
Bezoek deze een keer: www.depinpongers.nl 
 
We zijn benieuwd wat jullie er van vinden en zijn altijd op zoek naar tips 
om onze website te verbeteren..  
Als er leden of anderen zijn die opmerkingen over of suggesties voor de 
website hebben: 
Neem in eerste instantie contact op met Rose-Marie de Koning of een van de 
bestuursleden. 

  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.tafeltennismasterz.nl/
http://www.depinpongers.nl/
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GESCHIEDENIS VAN HET TAFELTENNIS 
Al sinds de Middeleeuwen werden vormen van tennis gespeeld. Pas in de jaren 70 
van de 19e eeuw begon 
in Engeland een spel op 
te komen dat kan 
worden gezien als de 
eerste vormen van het 
tafeltennisspel zoals we 
dat nu kennen. Omdat 
door de 
weersomstandigheden 
het buiten spelen nogal 
eens in de weg zat, 
begonnen de meer 
adellijke Britse burgers 
binnenshuis varianten 
op het tennissen  te 
bedenken. 
De salon- of eettafel 
diende daarbij als 
tennisbaan, als net werd 
bijvoorbeeld een rijtje boeken gebruikt, de bal was een bolletje wol of een 
champagnekurk, terwijl de deksels van sigarendozen dienst konden doen als racket. 
Het spel was in eerste instantie uitsluitend bedoeld als aangenaam tijdverdrijf, er werd 
alleen heen en weer gespeeld, er was geen puntentelling, het was niet de bedoeling 
om te scoren. 
Hierboven kun je een plaatje zien van de allereerste tafeltennistafel. 
 

Het grootste probleem bij deze vroege 
tafeltennis-varianten was de bal. Die was 
gewoonlijk van rubber of kurk gemaakt. 
Rubberen ballen stuiterden echter veel te hard 
en richtten daardoor in menig huiskamer de 
nodige schade aan, terwijl de kurken balletjes 
juist weer niet goed genoeg stuiterden. De 
meeste van deze spellen stierven dan ook een 
vroege dood. 
 
Aan het begin van de 20ste eeuw volgde een 
opleving, vooral dankzij de Engelsman James 
Gibb die balletjes van celluloid mee naar huis 
nam van een reis naar Amerika. Deze bleken 
precies de juiste stuit te hebben. 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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In 1902 bedacht de Engelsman Good dat het rubbermatje, dat werd gebruikt voor 
teruggave van muntgeld, best als bedekking van zijn tafeltennisbatje gebruikt zou 
kunnen worden. Je zou dit kunnen zien als de voorloper van het thans bekende 
noppenrubber. 
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spoedig in op deze ideeën door soortgelijke salonversies van het tennisspel op de 
markt te brengen, inclusief netje, batjes en bal. 
Deze spellen kregen namen als “Gossima”, “Whiff Whaff” (Amerika), “Flim-Flam” of 
“Pim-Pam” (Frankrijk) mee. 
Vooral het spel “Gossima”, een spel dat door een Engelse fabrikant op de markt werd 
gebracht, wist hiervan te profiteren. De fabrikant gaf het spel de extra naam “Ping-
Pong” mee. Deze term, die verwees naar het geluid dat tijdens het spelen werd 
gemaakt, raakte al gauw ingeburgerd als algemene benaming voor dit type spellen. 
 
Al gauw bleek dat tafeltennis allang geen exclusief Brits spelletje meer was. Onder 
meer dankzij Engelse militairen die het spel mee hadden genomen naar alle uithoeken 
van de wereld, werd er ook in vele andere landen inmiddels druk getafeltennist. 
De bloeiperiode van het pingpong werd in de kiem gesmoord door het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Nadat de wereldorde zich weer enigszins hersteld had, werd 

het spel in de jaren ’20 nieuw leven ingeblazen als heuse sport. 

http://www.depinpongers.nl/
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Omdat “Ping-Pong” een geregistreerde merknaam 
was, werd voor de naam “table tennis” gekozen. 
Her en der verrezen tafeltennisclubs en -bonden, 
en in 1926 werden in Londen de eerste 
wereldkampioenschappen tafeltennis gehouden. 
Sinds 1958 wordt jaarlijks het EK tafeltennis 
gespeeld, in 1988 werd tafeltennis toegevoegd 
aan de Olympische Spelen. 
 
In de jaren 50 van de 20e eeuw veranderde het 
spel drastisch door het gebruik van rubbers met 
onderliggende spons op de batjes. De rubbers met 
spons zorgden voor meer spin en snelheid. De 
rubbers met spons waren geïntroduceerd door de 
Britse sportfabrikant S.W. Hancock Ltd. De 
introductie van snellijm in het midden van de jaren 
80 zorgde wederom voor meer spin en snelheid in 
het spel.  
 
In die vroege jaren van de tafeltennissport waren 
het vooral de Hongaren die de toon aangaven. 
Na de Tweede Wereldoorlog namen de Aziatische 
landen al gauw het roer over. In de 

jaren ’50 domineerden de Japanners achter de tafeltennistafel en in de 
loop van de jaren ’60 ontwikkelde China zich tot de toonaangevende 
pinpongnatie. Tot de dag van vandaag weten de Chinezen vast te 
houden aan hun dominantie in deze sport.  
 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafeltennis_op_de_Olympische_Zomerspelen_1988
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950-1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989
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VERHUIZING DE GEERHOEK 
I
n
 
e
e

n eerdere aflevering van De Pongg hebben 
we al melding gemaakt van het feit dat De 
Geerhoek in Wouw gaat verhuizen naar een 
ander pand. Waarschijnlijk wordt dit het 
vlakbij gelegen Univé gebouw. 
Hoe en wanneer deze verhuizing gaat plaats 

vinden is nog niet bekend. We hebben in ieder geval onze wensen voor de nieuwe 
speellocatie doorgegeven, in de hoop dat het mogelijk is om hier rekening mee te 
houden. 
De Geerhoek zal als de plannen doorgaan gaan verhuizen naar een bestaand gebouw 
en zal een functie blijven houden als buurt/wijkhuis. Het is niet de bedoeling om deze 
functie uit te breiden met mogelijkheden als sportlocatie, dus het is altijd de vraag of 
onze wensen meegenomen kunnen worden. Maar het is voor ons zeker de moeite van 
het proberen waard.  
.  
Namens de TC heeft Adrie Raaymakers uitgezocht aan welke eisen een tafeltennis 
speelzaal zou moeten voldoen. De meest belangrijke wensen die we aan De 
Geerhoek hebben doorgegeven hebben te maken met het speeloppervlak, de soort 
vloer, de verlichting en de lichtinval. 

 Als speeloppervlak zou een ruimte van 9 meter bij 4,50 meter per tafel 
voldoende zijn. We willen graag minimaal 4 tafels plaatsen en komen dan uit op 
een ruimte van minimaal 36 meter breed en 4.50 meter lang 

 Als vloer is een gladde oppervlakte niet geschikt; een licht verende houten 
ondergrond of een sporthalvloer zou ideaal zijn 

 Als verlichting wordt een minimale lichtsterkte van 500 lux op de speeltafels 
aanbevolen 

 Daglicht dat via ramen binnenkomt is erg storend; wanneer de ruimte is 
voorzien van ramen, zouden deze afgesloten moeten kunnen worden met iets 
als gordijnen of luxaflex 

Daarnaast hebben we een ruimte nodig om speeltafels en allerlei andere materialen in 
op te bergen. Voor een dergelijke ruimte denken we aan minimaal 4 meter bij 4 meter. 
 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.degeerhoek.nl/home
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand maart hebben we de 
volgende jarigen:  
 
18 Carel Vertegaal    
21  Aad van Zanten 
 
Allebei van harte gefeliciteerd !!! 
 

 

RECTIFICATIE VERJAARDAGSKALENDER 

In de vorige verjaardagskalender is een foutje geslopen. 
Gemeld is dat de verjaardag van Wim Groffen op 2 februari valt. 
Dit moet zijn 1 februari. 
Onze excuses aan Wim.  

 
 

FAMILIE WEZENBEEK  
IN DE PRIJZEN  

 
Carnaval ging dit jaar niet door, ofschoon dit tot het 
erfgoed van Wouwse Plantage behoord. Prins Erik 
van Mastepinnelaand, zelf oud-lid, heeft er echter 
alles aan gedaan om er toch een leuk (digitaal) feest 
van te maken.  
 
De Pin Pongers behaalden al een behoorlijke tijd 
geen prijzen meer, maar de familie Wezenbeek 
deed mee aan een wedstrijd het huis in Pindurp zo 
mooi mogelijk te versieren en behaalde hiermee een 
derde plaats. Bij hen “zat ut snor”  
 
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 
 

http://www.depinpongers.nl/

