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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
We zijn al weer toe aan uitgave
404 van De Pongg.
Normaal gesproken ontvangen
jullie ons nieuwsblad altijd op
maandag. Dan kunnen op het
laatste moment nog net
verslagen worden meegenomen
van in het weekend gespeelde
wedstrijden en toernooien.
We gaan tijdelijk afwijken van dit principe. Nu corona-maatregelen verhinderen om
competitiewedstrijden en toernooien te spelen, hebben we er voor gekozen om De
Pongg voorlopig op vrijdagen rond te sturen, zodat jullie in het weekend lekker in een
luie stoel met een glaasje limonade erbij volop de tijd hebben om de inhoud te lezen.
Zodra er in de weekenden weer competitie en/of toernooien gespeeld mogen worden,
gaan we weer terug naar de maandag.
Uitgave 405 zal als alles volgens planning verloopt op vrijdag 9 april worden
verzonden en uitgave 406 op vrijdag 30 april. Mocht er in de tussentijd belangrijk
(corona)-nieuws komen, dan brengen we wel een extra tussentijdse Pongg uit.
We zijn een tafeltennisvereniging en proberen daarom onze nieuwsbrieven volledig te
vullen met aan tafeltennis gerelateerde onderwerpen.
Tot nu toe wil dat nog wel lukken. Hopelijk zijn we in staat om corona te overleven
voordat we uitgeput zijn met onze onderwerpen voor volgende nieuwsbrieven.
Wat hebben we voor deze aflevering zoal bij elkaar weten te harken?
 De huidige stand van zaken m.b.t. corona en onze sport
 Een aangename verrassing vanuit het bestuur van De Spil
 Een verrassing vanuit ons eigen bestuur
 Nieuws over de DUO-CUP
 Een uitgebreide uitleg over het systeem van ELO-ratings
 Een stukje over een revolutionaire uitvinding in de schaats- en tafeltenniswereld
(zeker de moeite van het lezen waard)
 En een primeur in de geschiedenis van onze nieuwsbrief!!
Wat vinden jullie van de inhoud van onze Pongg? Leuke onderwerpen of liever andere
onderwerpen? Laat het ons via de mail weten: redactie@depinpongers.nl
We wensen jullie weer veel leesplezier.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar en overlegt
nog steeds digitaal. De laatste keer dat we hebben
vergaderd dateert van 3 maart.
In financieel opzicht is er positief nieuws te
melden. Het bestuur van De Spil heeft besloten
om de verschuldigde zaalhuur van 2020 met 25%
te korten, omdat we nauwelijks van de locatie
gebruik hebben kunnen maken. Waarvoor onze
hartelijke dank.
De keerzijde van de medaille is dat we nog steeds niet hebben kunnen spelen.
Liever was het niet nodig geweest en was er geen sprake van lockdown maatregelen.
Niettemin een mooie geste van het bestuur van De Spil.
Mede dankzij deze geste zijn we in staat om iets terug te doen voor onze trouwe
leden. Hierover verderop meer.
We kijken hoopvol uit naar de toekomst.
In deze coronaperiode valt er als bestuur niet zo veel te regelen en te organiseren.
Veel praktische zaken komen pas aan de orde als deze weer mogelijk zijn. Tot zo lang
is er voor ons als bestuur eigenlijk minder werk aan de winkel en valt er van ons uit
niet zo veel te melden.
We hebben dan ook besloten om - zolang er nog geen sprake is van versoepeling van
regels - wat minder vaak te vergaderen.
Onze eerstvolgende vergadering staat gepland op 22 april. Mochten de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan komen we uiteraard eerder bij elkaar.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten
via het mailadres secretaris@depinpongers.nl

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand maart hebben we de volgende
jarigen:
18
21

Carel Vertegaal
Aad van Zanten

Allebei van harte gefeliciteerd !!!
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EEN CADEAU VAN HET BESTUUR VAN DE SPIL
Het bestuur van De Spil heeft besloten om ons een
voucher te verstrekken, inhoudende een korting van
25% op de te betalen huurkosten van De Spil.
Dit omdat we in 2020 door corona een heel stuk
minder gebruik hebben kunnen maken van de zaal.
Voor ons in ieder geval een besparing die zeker de
moeite waard is.
Penningmeester Eelco heeft dit inmiddels verrekend
met de te betalen kosten voor de huur van de Grote
Zaal voor 2021.

Namens het bestuur en de leden van onze
vereniging: Hartelijk dank !!

LAATSTE MAANDEN VOOR WEBSITE DUO-CUP
Een ingekomen bericht van de organisatie van de populaire jaarlijkse DUO-Cup
competitie aan alle (oud)-deelnemers of volgers van deze regionale laddercompetitie is
dat men voornemens is om de website www.duocup.nl in augustus op te zeggen.
Enkele genoemde redenen zijn het onprettig en onpraktisch werken met de site, het
lage bezoekersaantal en een stukje kostenbesparing.
Jammer natuurlijk, want uiteindelijk raak je toch een bron van voor ons relevante
informatie kwijt, al zullen veel mensen e-mail en andere vormen van social media de
voorkeur geven, althans dat blijkt uit de cijfers.
Voor het jubileumboek van De Pin Pongers is voor het gedeelte van de DUO-CUP
overigens nog veelvuldig gebruik gemaakt van diverse statistieken, die dus nog een
paar maanden beschikbaar blijven op deze site.
Het vermoeden is overigens ook sterk aanwezig dat de 24e editie van de DUO-Cup ook
dit jaar, waarbij momenteel eigenlijk de 25e editie in volle gang zou moeten zijn, niet
uitgespeeld gaat worden. Momenteel zou ronde 3 gespeeld moeten worden, waarna de
halve finales van elk niveau bekend zouden worden. Wordt hopelijk snel vervolgd!
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STAND VAN ZAKEN COMPETITIE EN CORONA
Op vrijdag 9 oktober 2020 hebben onze 3 competitieteams hun tot nu toe laatste
competitiewedstrijd mogen spelen. Na afloop van het spelen van deze thuiswedstrijden
hadden we er geen vermoeden van, maar het bleek voorlopig onze laatste wedstrijd in
de competitie. De competitie werd daarna stilgelegd en er waren toen 4 van de 10
wedstrijden gespeeld.
Inmiddels zijn we al meer dan 5 maanden verder en al die tijd hebben we nog steeds
niet kunnen spelen.
De hoop - en misschien ook wel een heel klein beetje de verwachting - was destijds om
in het voorjaar van 2021 weer te mogen gaan spelen.
We zouden dan de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen het afmaken van de
vorige competitie of het spelen van een nieuwe (beperkte) voorjaarscompetitie 2021,
die dan kan uitlopen tot juni.
Hierover zal uiterlijk 31 maart 2021 door de NTTB een besluit worden genomen.
Een officieel besluit vanuit de bond is nog
niet binnen, maar zoals het er nu naar uit
ziet zal een hervatting van de competitie
vanaf april tot juni denken we niet haalbaar
zijn.
We denken dat op zijn vroegst in het
najaar van 2021 weer competitie gespeeld
zal kunnen worden. Ook kan het nog een
tijdje duren voordat we weer onze
trainingen zullen kunnen hervatten.
Op dit moment is het zo dat alle binnensporten nog steeds verboden zijn.
Tot en met 26 jaar mag je volop en zonder beperkingen buiten sporten.
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten sporten met maximaal 4 mensen op
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Voor ons als binnensportende tafeltennissers zit er helaas niets anders op dan af te
wachten.
Laten we hopen dat een vlotte vaccinatie ervoor kan zorgen dat we weer snel aan de
slag kunnen.
We wachten verdere berichten af en houden jullie op de hoogte.
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EVEN TERUG IN DE GEERHOEK
Nee, er is niet stiekem getafeltennist,
maar woensdag 17 maart 2021 konden
ook de inwoners van Wouw hun stem
uitbrengen voor de Tweede
Kamerverkiezingen van ons landje en
de plaats van handeling was buurthuis
De Geerhoek, ons onderkomen in
Wouw. Wat opvalt is dat rondom het
buurthuis een groot aantal gebouwen
reeds zijn platgegooid en de
verbouwingen in volle gang zijn.
Meer informatie omtrent de voortgang
volgt hopelijk zo snel mogelijk.

AARDIGHEIDJE VAN HET BESTUUR
Begin deze maand hebben, als het goed is, alle
leden en directe betrokkenen van ons clubje een
aardigheidje van het bestuur ontvangen.
De eerste aankondiging was al gedaan tijdens
de recent gehouden Algemene Ledenvergadering, toch zal het voor de meesten nog
even een aangename verrassing zijn geweest.
De credits voor het initiatief gaan naar algemeen
bestuursleden Lisette van den Muijsenberg-van
Meel en Walter van Gils, die de heerlijke chocola
en de kaart met persoonlijke noot ook nog eens
persoonlijk kwamen afgeven.
Het bestuur hoopt dat een en ander in de smaak
is gevallen en dat het gebaar bij iedereen is
aangekomen. Nog even volhouden en we
mogen hopelijk snel weer aan de bak!
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ELO-RATINGS
Vóór de competitie straks hopelijk weer gaat beginnen, lijkt het ons een goed
idee om de “puntentelling” rondom ELO-ratings nog eens een keer toe te
lichten.
Altijd al gedacht dat ELO een afkorting is voor iets? Dit blijkt niet zo te zijn.
Het systeem wordt het meest gebruikt in schaken, maar kan in principe gebruikt
worden bij elke sport waarbij spelers 1 tegen 1 spelen. Het wiskundige systeem
hiervoor is bedacht door de Amerikaanse natuurkundige en schaker Árpád Élő.
Vandaar de naam ELO.
Het ELO-systeem voor tafeltennis is ingevoerd in
2009. Sinds die tijd wordt van alle competitie
spelende leden hun ranking bijgehouden.
Het ELO-rating systeem is in feite een sterkte getal
voor een speler of speelster.
Als je nog maar net competitie speelt, heb je nog
geen rating. Die krijg je pas als je een aantal
wedstrijden hebt gespeeld.
Er zijn punten te verdelen als je competitie speelt,
maar er zijn ook enkele toernooien die meetellen
voor je rating. Per wedstrijd kun je punten stijgen (bij
winst) of dalen (bij verlies).
Het aantal punten dat je zal stijgen of dalen is afhankelijk van het verschil in rating
tussen de spelers.
Je ELO-rating speelt een belangrijke rol bij het bepalen van je toernooilicentie.
Een licentie is van belang wanneer je inschrijft voor een aantal toernooien. Indeling op
sterkte gebeurt dan op basis van licenties, waarbij bevorderd wordt dat spelers van
ongeveer gelijke licentie-sterkte op een toernooi tegen elkaar spelen, zodat iedereen
een redelijke kans heeft om te winnen.
Toernooilicenties zijn gekoppeld aan ELO-rankings. Meer hierover in een volgende
editie van De Pongg.
Terug naar het verhaal rondom ELO-ratings.
Er kunnen na elke wedstrijd 2 situaties optreden:
 De hoger geklasseerde speler (de speler met de hogere ELO-rating) wint
 De lager geklasseerde speler (de speler met de lagere ELO-rating) wint
DE HOGER GEKLASSEERDE SPELER WINT
Afhankelijk van de grootte van het verschil in ELO-punten tussen de spelers krijgt de
winnaar punten erbij en gaan er bij de verliezer eenzelfde aantal punten af van de
rating. Daarbij wordt de volgende Tabel gebruikt (zie TABEL 1):
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TABEL 1
De hoger geklasseerde speler wint
Verschil in ELOELO-punten erbij of eraf
punten
300 of meer
0
270-299
1
240-269
2
210-239
2
180-209
3
150-179
3
120-149
4
90-119
5
60-89
6
30-59
7
15-29
7
0-14
8
DE LAGER GEKLASSEERDE SPELER WINT
Afhankelijk van de grootte van het verschil in ELO-punten tussen de spelers krijgt de
winnaar punten erbij en gaan er bij de verliezer eenzelfde aantal punten af van de
rating. Daarbij wordt de volgende tabel gebruikt (zie TABEL 2):
TABEL 2
De lager geklasseerde speler wint
Verschil in ELO-punten
ELO-punten erbij of eraf
0-14
8
15-29
9
30-59
10
60-89
13
90-119
17
120-149
21
150-179
26
180-209
32
210-239
39
240-269
46
270-299
55
300 of meer
63
Bij elke wedstrijd geldt dat het aantal punten dat de ene speler wint exact gelijk is aan
het aantal punten dat de andere speler verliest. Het tabellensysteem is zodanig opgezet
dat het winnen van een sterkere speler extra puntenwinst oplevert, verliezen van een
sterkere speler levert minder puntenverlies op.
DE PONGG

Nieuwsbrief 404

www.depinpongers.nl

TTV De Pin Pongers
19-03-2021

8

DE

PONGG

EEN VOORBEELD
Speler A heeft een ELO-rating van 1096
Speler B heeft een ELO-rating van 1044
Het verschil in ELO-punten (hoogste rating min laagste rating) tussen beide spelers
bedraagt 1096-1044 = 52 punten.
Speler A en speler B spelen een wedstrijd tegen elkaar. Er zijn 2 mogelijkheden:
 Speler A wint. In dit geval wint de hoger geklasseerde speler en dan is
TABEL 1 van toepassing. Gezien het puntenverschil (52) krijgt de winnaar
(speler A) er 7 punten bij, de verliezer (speler B) verliest 7 punten.
 Speler B wint. In dit geval wint de lager geklasseerde speler en dan is
TABEL 2 van toepassing. Gezien het puntenverschil (52) krijgt de winnaar
(speler B) er 10 punten bij, de verliezer (speler A) verliest 10 punten.
Voor onze competitiespelers zien de ELO-ratings er de afgelopen jaren als volgt uit:

ELO-RATINGS TEAM 1
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950

Jac

900

Tom
Koen

850

Albert
800
jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021
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ELO-RATINGS TEAM 2

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
Walter

850

Rose-Marie
René

800

Eelco
750
700
jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021

ELO-RATINGS TEAM 3
1000
950
900
850
800
750
700
Kees
650

Adrie
Marjan

600

Lisette

550
jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan
2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021
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Je ziet dat de lijnen van de ratings bij alle spelers veel pieken en dalen kennen. Door
op een slechte dag te verliezen van een zwakkere tegenstander of juist te profiteren
van een offday bij een sterkere tegenstander kunnen je ELO-punten ineens sterk
dalen of stijgen.
De gemiddelde rating per competitieteam wordt door de competitieleider en de
competitiecommissie van de Afdeling gebruikt om teams te verdelen over de
verschillende competitieklassen, zodat er (in ieder geval op papier) een redelijk
evenwichtige verdeling plaats vindt.
Team 1 heeft op dit moment een gemiddelde rating van 1198, team 2 scoort 1020 en
team 3 scoort 789.
Bij onze vereniging gelden op dit moment individueel de volgende ratings:

ELO
rating
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tom van Doorn
Albert de Jong
Koen Schuurbiers
Jac Rosenboom
Walter van Gils
Rose-Marie de Koning
René Schijven
Eelco Ligtenberg
Kees Verhoeven
Adrie Raaymakers
Wim Groffen
Lisette van den Muijsenberg - van Meel
Marjan Quak – de Groot

1320
1217
1186
1068
1066
1043
1023
946
819
905
839
745
709

Door het spelen van competitiewedstrijden kunnen ELO-punten worden verzameld.
Daarnaast zijn ook – afhankelijk of je je wedstrijden wint of verliest - bij een aantal
toernooien ELO-punten te verdienen of in te leveren.
Een volgende keer (Nieuwsbrief 405) gaan we uitgebreid in op ELO-ratings in relatie
tot het spelen van toernooien en de koppeling tussen ratings en toernooilicenties.
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DE PINGPONG REVOLUTIE
In 1997 werd Tonny de Jong Europees Kampioen op de schaats. Dit was een
grote verrassing, want ze was eigenlijk allesbehalve favoriet voor deze titel.
Maar ze introduceerde een nieuwe schaats op de
wedstrijdbaan: de klapschaats. Daarmee bewees ze ook direct
aan de andere schaatsers dat deze schaats revolutionair was.
Met een klapschaats kun je veel effectiever afzetten.
Ook bij het tafeltennis deed zich zo’n revolutie voor.
Tot 1952 was tafeltennis een vrij saai spelletje om naar te kijken. De spelers
gebruikten harde batjes, soms met noppen.
De Japanner Hiroji Satoh nam in 1952 een nieuw batje mee naar het WK in Bombay.
Niemand had het batje ooit gezien, het was het geheime wapen dat de middelmatige
speler Satoh eenmalig wereldkampioen maakte. Het geheim? Een dikke laag zacht
rubberspons op het blad.

En dit is ie dan: het legendarische batje van Hiroji Satoh
Het was een revolutie die zijn weerga niet kende.
Er waren twee belangrijke verschillen.
Het eerste was dat je het balletje niet meer hoorde stuiten op het nieuwe batje van
Satoh. Tafeltennis was met harde batjes een sloom spel met veel geluid. Het
wegvallen van het geluid was van invloed op de timing van de tegenspeler.
Het tweede voordeel was veel groter: je kon veel meer spin gebruiken. Dat veranderde
de snelheid en richting van de bal. Het spel werd daardoor veel meer onvoorspelbaar
en werd vooral veel sneller: een wereld van verschil.
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In 1959 besloot de International Table Tennis Federation (I.T.T.F) om batjes met een
bedekking alleen in de vorm van een rubberspons te verbieden.
De spons op zichzelf werd niet verbannen, een zogenaamd “sandwich” rubber was wel
toegestaan. Dit betekende dat het sponsachtige rubber op een batje geplakt mocht
worden als een tussenlaag, die bedekt werd door een velletje rubber met noppen naar
buiten.
Niet lang daarna kwamen ook rubbers met de noppen naar binnen op de markt, rubbers
waarmee veel sneller gespeeld kon worden.
Het stroeve oppervlak van het speelrubber maakte een slag mogelijk die tot dan toe
ongekend was, een slag met extreme voorwaartse rotatie:
de topspinbal.
Het spel werd daardoor zelfs zo snel dat ten behoeve van
de kijkers het balletje groter moest worden om het spel
goed te kunnen volgen. De doorsnede werd vergroot van
36 naar 40 millimeter om het spel vertragen. Een grotere
bal zorgt namelijk voor meer luchtweerstand.
Satoh werd wereldkampioen in Bombay en hij werd in zijn
land door miljoenen mensen verwelkomd als een held.
We staan er niet zo bij stil, maar wij vinden het spelen met
een batje met elastische rubbers de gewoonste zaak van
de wereld. Maar hier zijn vele jaren van technische
ontwikkeling door fabrikanten aan vooraf gegaan.
Tegenwoordig speelt iedereen met rubbers die in de loop
der jaren een enorme kwaliteitsverbetering kregen. Heel
veel huidige competitiespelers zouden een speler met
materialen van voor 1952 van tafel vegen!

Hiroji Satoh in actie

Het lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar in 1952 is het eigenlijk allemaal begonnen.
Het huidige niveau van schaatsen zou nu niet mogelijk zijn geweest zonder de
klapschaats van Tonny de Jong en zonder de “uitvinding” van Satoh zouden we nu
allemaal misschien nog steeds met hardbats spelen.
Feit is in ieder geval dat de ontwikkeling van tafeltennisrubbers sinds 1952 een
enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Toen zijn de fundamenten gelegd voor ons
huidige spel.
In een volgende aflevering van De Pongg (aflevering 405) zal uitgebreid aandacht
worden besteed aan de verschillende soorten tafeltennisrubbers en de grote invloed
daarvan op ons spel.
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SUBSIDIE GEMEENTE ROOSENDAAL
Op de valreep nog wat positief nieuws.
De Gemeente Roosendaal heeft gemeld dat
amateursportverenigingen in het kader van compensatie
voor corona in aanmerking kunnen komen voor een subsidie
van € 5,00 per lid. Onze penningmeester heeft een verzoek
ingediend, dat inmiddels door de Gemeente is toegekend.

EEN PRIMEUR VOOR DE PONGG
Vanaf de volgende Nieuwsbrief wordt een nieuwe rubriek gelanceerd:

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Zoals de naam al zegt, komen aan de hand van woorden, maar ook via beelden leuke
en wetenswaardige tafeltennis thema’s aan bod.
Het zijn in totaal 12 verschillende thema’s die – in willekeurige volgorde - gaan over
 mode
 commercie in de tafeltennissport
 tafeltennisvarianten
 humor
 elitesport
 hulpmiddelen
 tafeltennis als naam
 de grens over
 diplomatie
 kopieerwerk
 thuisvermaak
 groei
Daarbij is voor de afbeeldingen regelmatig gebruik
gemaakt van informatie uit het tijdschrift The Table
Tennis Collector.
Nieuwsgierig geworden?
Op de volgende pagina kun je alvast een
voorbeeld zien uit de rubriek Hulpmiddelen.
In volgende nieuwsbrieven zullen regelmatig een of meer voorbeelden uit
bovenstaande rubrieken worden gepubliceerd.
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Onder het kopje HULPMIDDELEN een tweetal op zijn minst opmerkelijke uitvindingen
uit de vorige eeuw:
op deze pagina de BALLENGOOT en op de volgende de BALLENRAPER.

In 1902 werd patent aangevraagd op een constructie die hierboven is te zien.
Aan de zijkant van de tafel kan een soort goot worden opgehangen met aan de uiteinden zakjes
om balletjes in te doen.
In het midden zit een scharnierpunt, zodat je de goot naar de andere kant kan laten overhellen,
om gemakkelijk een nieuw balletje te kunnen pakken.
Hoefde je niet steeds achter elk balletje aan te gaan.
Vraagje voor trainer Walter*:
Is dit misschien een idee voor een multi-ball training?
Dan vragen we Kees* om deze installatie te bouwen!
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Vind je de ballengoot van de vorige pagina al een opmerkelijk idee en een opmerkelijke
constructie ? Kijk dan maar eens goed naar onderstaande tekening.
Het idee achter de ballengoot valt
in het niets bij dat achter de
uitvinding op deze pagina:

DE BALLENRAPER
Qua vernuft misschien wel de
uitvinding van de eeuw !?!
In 1940 werd octrooi verleend voor
deze Engelse uitvinding.
Zoals je kunt zien is de ballenraper
een ingewikkelde constructie, die
bestaat uit maar liefst 56
verschillende onderdelen die
…..en dan komt de grote truc …..
ingebouwd kon worden in het
handvat van een batje!!!!!
Kijk maar eens goed naar de
octrooitekening.
Je kon het hele geval naar buiten
schuiven en kon het dan gebruiken
om een balletje op te rapen.
Nog een klein detail: Het balletje
moest wel zijn voorzien van een
magnetische coating.
Kees* gaat het nog druk krijgen.

*

In het kader van de privacy willen we benadrukken dat de namen “Walter” en “Kees” zoals
hierboven vermeld fictieve namen zijn.
Enige overeenkomst met bestaande personen is puur toeval.
Het zou echter kunnen dat er ergens een tafeltennisclub is met een Walter en een Kees.
Om alle risico’s op aansprakelijkheid nog verder te verkleinen laten we ze daarom lid zijn van
een fictieve club met de onmogelijke naam De Pin Pongers.
Privacy-klachten en bezwaarschriften kun je indienen bij: redactie@depinpongers.nl
DE PONGG
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