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VAN DE REDACTIE
Ook wel eens last van selectief geheugenverlies? Wij hopen van niet, eigenlijk weten
we wel zeker dat we toe zijn aan de 405e Nieuwsbrief en dat we in een eerder stadium al
hebben beloofd om de nieuwsbrieven voorlopig op vrijdagen uit te brengen.
Dit keer een uitgebreide Nieuwsbrief met een groot aantal pagina’s met hopelijk
aangenaam lees- en kijkvoer.
We hebben een artikel gewijd aan de voor- en nadelen van speciale tafeltennisschoenen.
Ook uitgebreid te lezen in deze aflevering is het verhaal achter ELO-ratings en
toernooilicenties, een stukje over competitie en toernooien en een oproep vanuit het
bestuur.
Verder is er vanuit de NTTB nieuws over de competitie. Deze zal voorlopig – en dat zal
geen verrassing zijn – niet doorgaan.
De nieuwe rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD zal vanaf deze aflevering van
de Nieuwsbrief regelmatig terugkeren. In deze uitgave is gekozen voor het thema
“Tafeltennis als thuisvermaak”. We sluiten deze Nieuwsbrief af met een heuse QUIZZZ,
waar hopelijk massaal op wordt gereageerd.
We zijn altijd op zoek naar leden die regelmatig of af en toe een stukje willen schrijven
voor de 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
Wat betreft deze rubriek kunnen we het kort
houden. Het bestuur komt minder bij elkaar
omdat in deze corona-periode met lockdown
helaas weinig te doen en weinig te regelen is.
Uit een eerdere vergadering stamt nog wel een
oproep naar de leden voor een vrijwilliger die
binnen de vereniging iets wil doen in het kader
van PR.
Verderop kun je daar meer over lezen.
De eerstvolgende bestuursvergadering staat
gepland op 22 april, maar als zich nieuwe en/of
dringende dingen mochten voordoen, dan plannen we een extra overleg. Als jullie zelf
iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via
secretaris@depinpongers.nl
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VERJAARDAGSKALENDER
In de maand april zijn de volgende personen
jarig:
08
30

Albert de Jong
Kees Verhoeven

Allebei van harte gefeliciteerd !!!

LEDENAANTALLEN IN DE AFDELING
Onze vereniging hoort bij de NTTB Afdeling Zuidwest.
De Afdeling telt in totaal 3.430 geregistreerde leden,
afkomstig uit 82 verschillende verenigingen.
De grootste vereniging in de Afdeling is TTV
Veldhoven met 189 leden. Van de vereniging Helmond
’57 staan 2 leden geregistreerd en die is daarmee de
kleinste. Helmond ’57 is een vereniging die eigenlijk
alleen in de bedrijfscompetitie buiten de NTTB speelt.
Hoe steekt onze vereniging qua ledenaantal af in
vergelijking met de rest?
3.430 geregistreerde leden verdeeld over 82 verschillende verenigingen komt neer op
een gemiddelde grootte van bijna 42 leden per vereniging.
Wij tellen 21 geregistreerde NTTB-leden, zitten duidelijk onder het gemiddelde en komen
op een ranglijst van hoog naar laag daarmee op een gedeelde 52e plaats in een totaal
van 82.
Buurverenigingen als Markiezaat en ODT (resp. 76 en 81 geregistreerde leden) zitten
rond plaats 10 van het totaal in onze afdeling.
Naast de geregistreerde NTTB-leden kennen we nog strippenkaart-leden en sponsorleden, waardoor we in totaal op 32 uitkomen. We zijn een kleine, maar wel gezellige
vereniging, waar iedereen welkom is.
Er is nog plek voor aanvulling, vooral bij de jeugd en we zijn daarom altijd op zoek naar
nieuwe leden, jong of oud, getalenteerd of niet getalenteerd.
We hebben het al eerder vermeld in een Nieuwsbrief:
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.
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ELO-RATINGS EN TOERNOOILICENTIES
In een eerdere aflevering van De Pongg (aflevering 404) stond een stuk over ELOratings als sterktegetal voor spelende NTTB-leden.
Hoe verhoudt zich dit tot toernooi-licenties?
Hierop lijkt weliswaar direct een antwoord te geven, maar dit antwoord is niet altijd even
eenvoudig. Allerlei regeltjes, berekeningen en tabellen spelen een rol.
Om het allemaal nog wat overzichtelijk en leesbaar te maken zijn in dit verhaal allerlei
kleine uitzonderingen en mini-regeltjes voor het gemak maar even weggelaten.
Hopelijk is dit verhaal wel interessant genoeg voor de lezers, anders sla dit gedeelte van
De Pongg maar over. In deze komkommertijd zonder toernooien en competitiewedstrijden is het in ieder geval wel een aardige bladvulling voor deze Nieuwsbrief!
Voor degenen die dit nog niet weten, eerst nog even het volgende.
Naast de door de NTTB georganiseerde competitie zijn er ook verenigingen die voor
liefhebbers toernooien organiseren waar je aan kunt deelnemen.
Er zijn verschillende toernooien die verschillende eisen stellen.




toernooien waarbij indeling van de wedstrijden gebeurt aan de hand van
TOERNOOILICENTIES
toernooien waarbij wordt ingedeeld op basis van ELO-RATING
toernooien waar op sterkte wordt ingedeeld aan de hand van de KLASSE waarin je speelt
en het PERCENTAGE dat je in die klasse speelt

Aanmeldingen voor toernooien lopen doorgaans via onze wedstrijdsecretaris Albert, die
meer informatie kan geven over toernooien. Bij vragen kun je hem mailen:
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
We gaan nu verder in op de manier waarop toernooilicenties tot stand komen en hoe
deze als sterktemeter voor toernooien kunnen stijgen en dalen.
Licenties lopen bij de heren van A (zeer sterk) tot H
(laagste licentie).
Dameslicenties kennen geen G en H en zitten dus tussen
A en F. Dit komt omdat het ledenbestand van de NTTB
duidelijk minder dames dan heren telt.
Een licentie is bepalend wanneer je inschrijft voor een
aantal toernooien. Indeling op sterkte gebeurt dan op
basis van licenties, waarbij spelers met dezelfde
licentie en daarmee ongeveer dezelfde sterkte tegen
elkaar spelen. Hierdoor wordt bevorderd dat spelers
van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar spelen, zodat iedereen een redelijk
gelijke kans heeft om te winnen.
Om te bepalen welke licentie een speler krijgt toegekend, is de redactie gedoken in de
website van onze eigen afdeling Zuidwest en die van de NTTB zelf.
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Na wat zoekwerk kwamen we twee totaal verschillende regelingen tegen.
Op de website van de afdeling Zuidwest is een toelichting gevonden op hoe een
toernooilicentie wordt berekend, een toelichting die stamt uit 2015. Redelijk recent zou je
zeggen. De NTTB-site laat echter een totaal andere wijze van berekenen zien.
Best verwarrend, maar er mag van worden uitgegaan dat de regeling op de NTTB-site de
juiste is, en dat men ‘vergeten’ is die op de site van onze eigen Afdeling aan te passen.
Niettemin leek het ons wel leuk om de “illegale“ Zuidwest-variant kort even te laten zien.
Deze is immers een tijdje toegepast geweest. Hou je zakjapanner bij de hand, het zal
een heel rekenwerk worden.

Gestart wordt met het bepalen van je BASIS rating aan de hand van de klasse waarin je
competitie speelt (TABEL 1):
TABEL 1 Toekenning BASISGETAL
Heren
Dames

Ere
Divisie
530
370

e

1
divisie
505
310

e

2
divisie
460
200

e

3
divisie
425
-

Hoofd
klasse
375
375

e

1
klas
335
335

e

2
klas
290
290

e

3
klas
230
230

e

4
klas
170
170

e

5
klas
125
125

e

6
klas
80
80

e

7
klas
40
40

Het basisgetal wordt vervolgens gebruikt voor het berekenen van een sterktegetal
(TABEL 2):
TABEL 2 Toekenning STERKTEGETAL:
Competitie Resultaat
Sterktegetal
0% tot 25%
basisgetal + (2 x percentage)
25% tot 75%
basisgetal + (percentage + 25)
75% tot 100%
basisgetal + (2 x percentage - 50)
Wanneer het sterktegetal bekend is, kan de hoogte van een licentie worden bepaald aan
de hand van TABEL 3:
TABEL 3 Toekenning LICENTIE
DE PONGG
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licentie

A
B
C
D
E
F

HEREN
licentie
A
B
C
D
E
F
G
H

PONGG

Licentie te
behouden
650
540
485
395
325
235
165
0

Licentie te
verkrijgen
660
560
505
415
345
255
185
0

De kolom “Te behouden” laat zien wanneer je een hogere of lagere licentie krijgt, de
kolom “Te verkrijgen” laat zien wanneer je voor een bepaalde licentie in aanmerking
komt.
VOORBEELD:
Een mannelijke speler X speelt 66% in de 4e klas.
Deze speler krijgt volgens TABEL 1 omdat hij 4e klas speelt een BASISGETAL van 170.
Volgens TABEL 2 wordt gezien zijn competitie-percentage (66%) zijn STERKTE bepaald
door de formule:
basisgetal + (percentage + 25)
In dit voorbeeld dus: 170 + (66 + 25) = 261
Speler X krijgt volgens TABEL 3 (kolom Licentie te verkrijgen) dan een F-licentie, maar
zakt af naar een G-licentie op het moment dat deze speler in een seizoen onder 235
punten komt (kolom Licentie te behouden). Stijging naar een E-licentie kan dan bij
minimaal 345 punten (kolom Licentie te verkrijgen).
Tot zover een samenvatting van de licentieregeling op de website van de Afdeling.
En dan nu eindelijk het echte werk. Fijn dat jullie het
geduld hebben opgebracht en al zo ver zijn
gekomen met lezen.
Hoe zit de meest recente regeling rond het bepalen
van een toernooilicentie nu echt in elkaar?
De juiste regeling en berekening, zoals die staat weergegeven op de site van de NTTB,
zit gelukkig een stuk eenvoudiger in elkaar.
Er wordt alleen gekeken naar ELO-rating en de hoogte daarvan is bepalend voor je
toernooilicentie. Hoe simpel kan het zijn !!
Iedere competitiespeler bouwt een ELO-rating op. In de vorige PONGG (aflevering 404)
is hier al op ingegaan. Door competitiewedstrijden en toernooien te spelen verhoog of
verlaag je je ELO-rating. De rating die je opbouwt is bepalend voor de toernooilicentie die
je krijgt.
Daarbij wordt de volgende tabel gebruikt:
DE PONGG
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Dames
Licentie

A
B
C
D
E
F

Heren
Licentie
A
B
C
D
E
F
G
H

PONGG
Licentie te
behouden
2200
1900
1740
1400
1200
1000
700
0

Licentie te
verkrijgen
2260
1960
1800
1460
1260
1060
760
0

Aan de hand van dit overzicht kun je zelf zien hoe ver je verwijderd bent van een hogere
of lagere licentie.
VOORBEELD 1:
Speler X heeft een F-licentie bij de heren. Als deze speler aan het einde van een
seizoen een rating heeft van 1260 of meer, dan krijgt hij een E-licentie.
Heeft deze speler aan het einde van een seizoen
een rating van minder dan 1000, dan zakt hij af naar
een G-licentie. Met een rating tussen 1000 en 1260
verandert er niets en blijft voor hem een F-licentie
gelden.
VOORBEELD 2:
Speelster Y heeft een E-licentie bij de dames. Als
deze speelster aan het einde van een seizoen een
rating heeft van 1060 of meer, dan krijgt zij een
D-licentie.
Heeft deze speelster aan het einde van het seizoen
een rating van minder dan 700, dan zakt zij af naar een F-licentie. Met een rating tussen
700 en 1060 verandert er niets en blijft voor haar een E-licentie gelden.
Bepalend is wel het tijdstip waarop je een bepaalde rating hebt. Tussentijdse
ratings tellen niet mee, alleen de hoogte van je rating aan het einde van de
voorjaarscompetitie (met als peildatum 1 juli) en aan het einde van de
najaarscompetitie (met als peildatum 1 januari) zijn bepalend.
Verder is het belangrijk om te weten dat de boven omschreven regeling een richtlijn is.
De verantwoordelijke licentiefunctionaris van de afdeling kan om zoals dat heet voor hem
moverende redenen van deze richtlijnen afwijken.
Als een speler twee jaar niet heeft deelgenomen aan een NTTB competitie of een
toernooi, dan verliest hij of zij het recht op een licentie. De licentie wordt dan uit de
administratie verwijderd. De licentie wordt ook uit de administratie verwijderd als een
speler geen NTTB-lid meer is.

Hoe ver ben ik verwijderd van een hogere of lagere licentie?
DE PONGG
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Misschien wel handig – hoef je het niet zelf
uit te zoeken – als we iedereen die een
licentie heeft even de revue laten passeren.
Tom van D. heeft een E-licentie. Hij heeft
een rating van 1320 en komt in aanmerking
voor een D-licentie als hij minimaal 1460
ELO-punten weet te verzamelen en zou
afzakken naar een F-licentie als hij onder
1200 punten zou komen.
Albert, Koen, Jac, Walter en René hebben
allen een F-licentie met resp. 1217, 1186,
1068, 1066 en 1023 punten.
Zij komen in aanmerking voor een hogere
licentie (E) bij minimaal 1260 punten en
zakken af naar een G als hun rating onder
1000 punten zou dalen.
Voor Rose-Marie geldt dat zij een D-licentie heeft en een rating van 1043. Zij komt in
aanmerking voor een C-licentie bij minimaal 1260 punten en zakt af naar een F in het
geval dat haar rating zou dalen onder 700 punten.
Eelco, Kees en Adrie hebben momenteel een G-licentie met resp. 946, 819 en 805
punten en gaan naar een F bij 1060 punten en naar een H bij minder dan 700 punten.
Dan hebben we Lisette. Zij heeft een rating van 745 en een E-licentie. Om in
aanmerking te komen voor een D moet zij minimaal een rating halen van 1060, bij minder
dan 700 punten wordt het een F-licentie.
Tot slot nog Marjan met een rating van 709 en een F-licentie. Zij hoeft zich geen zorgen
te maken om een lagere licentie, dames gaan niet lager dan F. Maar ze kan wel naar
boven kijken en gaan voor een E-licentie bij minimaal 760 punten.
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OPROEP VANUIT HET BESTUUR
Een vereniging kan alleen maar bestaan dankzij het werk van bestuur en overige
vrijwilligers. Elke keer dienen er dingen geregeld te worden die voor sommigen
misschien wel vanzelfsprekend zijn, maar die zonder deze personen geen doorgang
zouden kunnen vinden. We hebben het over personen die








de competitie regelen en mensen op de hoogte houden van toernooien
de financiën op orde houden, contributies innen, rekeningen betalen
tafels op tijd opzetten en weer afbreken en opruimen
materialen bestellen, o.a. balletjes
noodzakelijke klusjes uitvoeren
een clubblad in elkaar zetten
regelmatig trainingen verzorgen

Zomaar een greep uit de vele taken die er binnen een vereniging als de onze om
aandacht en uitvoering vragen.
Niet alle taken die er liggen kunnen door het bestuur worden uitgevoerd. Soms
omdat ons de specifieke kennis of ervaring ontbreekt, of soms omdat ons
simpelweg de tijd ontbreekt. Hulp vanuit de leden van onze club is altijd welkom.

We zijn momenteel op zoek naar een persoon die – samen met een bestuurslid – een
actieve rol op zich zou willen nemen op het gebied van

LEDENWERVING, POSTERS, FLYERS, E.D.
We zoeken iemand met ideeën hoe we dit kunnen aanpakken, hoe we ervoor kunnen
zorgen dat onze club gezond blijft, groeit en bloeit.
Wil je méér weten, voel je je aangesproken, wil je een actieve bijdrage leveren aan het
functioneren van onze vereniging?
Vele handen maken het werk lichter.
Het hoeft niet zo veel tijd te kosten, maar je helpt onze vereniging er wel mee vooruit.
Als je geïnteresseerd bent of je wilt meer weten, neem dan contact op:
secretaris@depinpongers.nl
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COMPETITIE EN TOERNOOIEN 2020
Door corona-maatregelen hebben we in 2020 nauwelijks eigen toernooien en
competitiewedstrijden kunnen spelen. Tijdens de voorjaarscompetitie 2020 hebben we
welgeteld 3 van de 10 wedstrijden kunnen spelen, de najaarscompetitie 2020 werd na 4
wedstrijden al weer afgebroken en ligt nog steeds stil.
Op het gebied van toernooien heeft 2020 weinig te bieden gehad en ziet 2021 er
voorlopig ook nog niet gunstig uit..





Het NEDRO Invitatie dubbeltoernooi werd voor het laatst gespeeld in juni 2019.
De laatste Clubkampioenschappen dateren ook van 2019.
De clubkampioenschappen 2020 werden al uitgesteld naar 19 december 2020, maar
gingen wegens lockdown uiteindelijk toch niet door.
De laatste wedstrijden in het kader van het Prinsen en Koningen klassement,
traditioneel op meerdere avonden afgewerkt na afloop van de voorjaarscompetitie,
dateren ook al uit 2019.
Alleen de Supercup, als opening van het nieuwe seizoen, heeft in augustus 2020
winnaars bij jeugd en senioren kunnen noteren.

Hier gaat het allemaal om:

Beker Clubkampioenschappen
Jeugd
Laatste winnaar:
Bram van der Stelt

Beker Clubkampioenschappen
Senioren
Laatste winnaar:
Koen Schuurbiers

Beker Prinsenklassement
Laatste winnaar:
Bram van der Stelt

Beker Koningsklassement
Laatste winnaar:
Jac Rosenboom

Als gevolg van corona (of is het dankzij corona?) kunnen bovenstaande vier
bekerwinnaars een jaartje langer “genieten” van hun titel.
Zij kunnen zeggen:
We hebben ongeslagen onze titel een jaar weten te prolongeren.
Liever hadden zij natuurlijk weer gespeeld. Laten we hopen dat er dit jaar (2021) weer
snel een moment komt waarop dat weer kan.
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Van de Supercup voor jeugd en senioren is even geen foto beschikbaar, omdat deze
bekers thuis bij de trotse winnaars staan.
De redactie is echter niet voor één gat te vangen en kon dankzij een eerdere editie van
een Nieuwsbrief (eind augustus 2020) en via Facebook toch nog met foto’s komen:

Supercup Jeugd
Winnaar: Levi Verbocht

NEDRO Invitatie Dubbel
Toernooi. Winnaars:
Ronald Minkman (TCS) en
Erik van der Wegen (TCS)

Supercup Senioren
Winnaar: Tom van Doorn

HEB JE TAFELTENNISSCHOENEN ECHT NODIG?

Onder de vraag “Heb je tafeltennisschoenen echt nodig?” ligt vaak de vraag of je beter
gaat spelen wanneer je speciale tafeltennisschoenen gebruikt.
Op deze vraag is niet zomaar een eenvoudig antwoord te geven.
Ik ben zelf ooit begonnen met simpele goedkope gymschoenen, heb daar jaren mee
gespeeld tot ik besloot om tafeltennisschoenen aan te schaffen.
DE PONGG
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Achteraf gezien maakte het voor mij destijds niet veel verschil uit. Op dat moment was
mijn voetenwerk namelijk nog vreselijk slecht (en eigenlijk heeft dit nog steeds
verbetering nodig).
Omdat mijn voeten zo vast op de grond stonden, maakte het niet uit of ik tafeltennisschoenen of gewone gymschoenen droeg, ik bewoog gewoon te weinig.
Voordelen van tafeltennisschoenen
Tafeltennisschoenen worden gemaakt zodat je gemakkelijker kunt bewegen. Ze zijn licht,
hebben een goede grip en een dunne zool om te voorkomen dat je door je enkel gaat als
je heen en weer beweegt. Als je een goede houding hebt en het gewicht meer aan de
voorkant van je voeten dan aan de achterkant centreert, dan kun je de voordelen van
tafeltennisschoenen waarnemen.
Het bewegen van links naar rechts en van voor naar achter zal gemakkelijker aanvoelen
dan bij een “normaal” paar sportschoenen. Met tafeltennisschoenen kun je net een beetje
sneller en net een beetje beter in positie komen om te kunnen slaan.
Nadelen van tafeltennisschoenen
Het grote nadeel van tafeltennisschoenen is dat de schokdemping niet zo groot is.
Omdat het lichtere schoenen met dunnere zolen zijn, krijgen je gewrichten niet veel
bescherming. Dit is niet zo’n groot probleem als je op een sportvloer of een verende
plankenvloer speelt, omdat deze oppervlakken sowieso al goede schokdempers zijn.
Maar als je op een hard houten of betonnen oppervlak speelt, zullen je gewrichten meer
te lijden hebben.
Het is te overwegen wanneer je speelt op een hard oppervlak, om dan gebruik te maken
van gymschoenen of hardloopschoenen om je knieën te beschermen, hoewel je dan wat
minder snel kunt bewegen en haal je tafeltennisschoenen tevoorschijn in de sporthal.
HEB JE TAFELTENNISSCHOENEN ECHT NODIG?
Terug naar de originele vraag. Is het kopen van tafeltennisschoenen de moeite waard?
Zullen ze je helpen om beter te spelen?
Dit is vooral afhankelijk van je huidige speelniveau.




Als beginner met onderontwikkeld voetenwerk ga je waarschijnlijk niet zoveel
verschil merken. Het kan geen kwaad om tafeltennisschoenen te kopen, maar ze
zullen je niet opeens veranderen in een topspeler!
Als gemiddelde of gevorderde speler met verbeterd voetenwerk zou je zeker
kunnen profiteren van tafeltennisschoenen om beter rond de tafel te bewegen.

Bovenstaande is een bewerking van een artikel, gevonden op de site Tafeltenniscoach.nl
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BERICHT VAN DE NTTB OVER DE COMPETITIE
Wedstrijdsecretaris Albert heeft alle competitiespelers inmiddels
al via de mail op de hoogte gebracht, maar voor degenen die dit
misschien gemist hebben en degenen die (nog) geen
competitie spelen:
de NTTB heeft een bericht gestuurd over het vervolg van de
competitie.
Op 13 oktober 2020 hebben we onze laatste competitiewedstrijden gespeeld. Vanwege
corona-maatregelen werd de competitie toen afgebroken na 4 van de 10 wedstrijden
gespeeld te hebben.
De NTTB zou vóór 31 maart 2021 laten weten of er al dan niet in het voorjaar van 2021
een vervolg aan kon worden gegeven.
Op 26 maart hebben we een bericht gehad – en dat zal niemand verrassen - dat een
vervolg van de competitie er voorlopig nog niet inzit.
Inmiddels heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat zeker tot 20 april 2021 beoefening van
binnensport niet toegestaan is. Het is te verwachten dat wanneer binnensport weer
mogelijk is, dat dit in eerste instantie alleen op beperkte schaal en in verenigingsverband
zal zijn. Wanneer het spelen van competitiewedstrijden weer mogelijk is, is op dit
moment niet te zeggen.
De kans dat dit vóór de zomervakantie zal gebeuren is echter zeer klein. In aanmerking
nemend dat ook enkele weken nodig zullen zijn voor het herstarten van de competitie,
heeft de NTTB definitief een streep gezet door de voorjaarscompetitie.
Hopelijk is een najaarscompetitie 2021 (vanaf september) mogelijk, maar dit zal geen
vervolg zijn van de najaarscompetitie 2020.
Voor de niet-afgemaakte najaarscompetitie 2020 betekent dit het volgende:
 alle nog te spelen wedstrijden vervallen nu definitief
 de tussenstanden die zijn bereikt tellen niet mee voor promotie/degradatie
 de tot en met 13 oktober 2020 gespeelde wedstrijden tellen wél mee voor je
ELO-rating
Samengevat:
De eerstvolgende competitie zal zeer waarschijnlijk op
zijn vroegst de najaarscompetitie 2021 worden. Dat
zal een volledig nieuwe competitie worden, met een
nieuwe verdeling van teams over de verschillende
klassen op basis van ELO.
Hopelijk zijn we dan zodanig van corona verlost, dat we
weer volop mogen spelen en zal het niet nodig zijn om
de competitie nóg verder naar achter te schuiven,
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Na een eerste korte introductie in de vorige Nieuwsbrief (404) volgt dan nu voor het eerst
in de geschiedenis van de club de geboorte van een nieuwe rubriek in DE PONGG,
getiteld: TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD, met (meestal) beperkte tekst, vergezeld
van vaak unieke, leuke en meestal historische plaatjes, die zeker de moeite van het goed
bekijken waard zijn.
De redactie maakt gezien de recente politieke gebeurtenissen bekend, dat er in
ieder geval geen actieve herinnering is dat een dergelijke rubriek al eens eerder
gepubliceerd is.
Vorige keer is al even iets getoond van de rubriek “Hulpmiddelen”. Het thema waar in
deze eerste TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD aandacht aan wordt besteed, is:

TAFELTENNIS ALS THUISVERMAAK
Zoals het klokje thuis tikt …..
Tafeltennis ontstond rond 1880 in Engeland, niet als sport, maar als recreatief spelletje,
als vermaak voor de vrije tijd en als alternatief om op de huiskamer- of keukentafel te
spelen, wanneer op regenachtige of koude dagen buiten niet getennist kon worden.
Familieleden, vrienden, buren werden regelmatig uitgenodigd om een potje te komen
spelen. Er waren zelfs postkaartjes in de omloop aan de hand waarvan je iemand kon
uitnodigen om te komen spelen:

Postkaart met tekst:
We are having Ping Pong on … at … o’clock, do join us.
DE PONGG

Nieuwsbrief 405

www.depinpongers.nl

14

TTV De Pin Pongers
09-04-2021

DE

PONGG

Postkaart met tekst:
Will you come round to Ping-Pong on … at … o’clock..
Om de thuismarkt te voorzien, werden speciale tafeltennis setjes verkocht, die
gemakkelijk op de huiskamer- of keukentafel konden worden opgezet.
Hieronder een voorbeeld van een setje uit begin 1900.
De naam “Ping Pong” was een
geregistreerde naam en mocht
niet door anderen worden
gebruikt.
Fabrikanten kwamen al snel met
een oplossing.
Laten we het spel hetzelfde
houden en dan kiezen we toch
gewoon een andere naam?
Links zie je om thuis te spelen op
de salontafel of op de
keukentafel:
het destijds redelijk populaire
spel “Gossima”.
Aanvankelijk werd thuis gespeeld met balletjes van kurk, wol of papier.
Rubberen balletjes waren korte tijd populair vanwege het veel betere springvermogen,
maar werden in de thuismarkt toch niet veel gebruikt, omdat vanwege hun sterk
stuiterende vermogen er regelmatig huisraad sneuvelde. Rond 1900 werd vanuit de USA
de celluloid bal geïntroduceerd. Dit bleek een ideale oplossing en leidde uiteindelijk tot de
opkomst van tafeltennis als echte wedstrijdsport buiten de huisdeur.
DE PONGG
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SPEELSTIJLEN
DE TOPSPINNER
De topspinner zet zijn tegenstander onder druk en wint doorgaans punten op snelheid
met krachtige spinballen, meestal met de forehand geslagen.
Na een eerste opening wordt met een gevarieerde hoeveelheid aan snelheid en spin
aangevallen.
Het spel ziet er spectaculair uit, vooral in situaties waarbij
 2 topspinners tegen elkaar spelen en topspin over topspin wordt gespeeld
 de topspinner speelt tegen een sterke verdediger
 de topspinner naar achter wordt gedreven en vanuit 2 e positie plotseling de
aanval overneemt
DE VERDEDIGER
De verdediger is een speler die gebruik maakt van technieken als schuiven, blocken en
kappen, is geduldig en maakt gebruik van foutjes van de tegenstander.
Door hun materiaal in te zetten (noppen, anti-topspin rubber, een dunne sponslaag),
weten zij het een aanvaller echt moeilijk te maken.
Het is een spelerstype dat je in pure vorm tegenwoordig niet zo veel tegenkomt. De
meeste spelers zijn – mede door de huidige snelle rubbers – meer aanvallend ingesteld.
DE CONTRA SPELER
Deze speler blijft dicht bij de tafel staan, maakt gebruik van technieken als blocken en
meer actieve aanvalsslagen. Ballen worden terug gespeeld onder verschillende hoeken,
met verschillend tempo, om de tegenstander tot fouten te dwingen.
DE AANVALLENDE VERDEDIGER
Deze speler laat het initiatief bij de tegenstander, brengt ballen geduldig terug en wacht
op een kans om zelf met een aanvallende slag het punt te scoren.

In welk speelstijl herken je jezelf het meest ?
Wij kennen bij De Pin Pongers veel meer speelstijlen dan de hierboven genoemde, maar
liefst 19!.De redactie komt met vragen over onze eigen
competitiespelers. We zijn benieuwd of je ze (her)kent.

Doe mee & win

Test je kennis en doe allemaal mee aan DE GROTE PIN
PONGERS SPELERS QUIZZZ op de volgende pagina’s. We hopen op veel reacties.
Iedereen die dit leest, jong en oud, mag meedoen, ook al speel je geen competitie.

AL KEN JE MISSCHIEN ALLE SPELERS NIET ZO GOED, STEL
ONS NIET TELEUR, GRIJP JE KANS EN DOE MASSAAL MEE.
We hebben de QUIZZZ zo opgezet, dat iedereen een kans heeft om te winnen.
DE PONGG
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DE PIN PONGERS QUIZZZ: (HER)KEN DE SPELERS
Je kunt verschillende spelerstypes onderscheiden. Hieronder staan er een aantal.
Let op: de omschrijvingen zijn neutraal bedoeld en kunnen
zowel op een mannelijke als op een vrouwelijke speler slaan.
Aan jullie de uitdaging om aan de omschrijvingen één of
meerdere namen van spelers te koppelen.
Je kunt kiezen uit de volgende 14 competitiespelers:
Adrie, Albert, Eelco, Jac, Kees, Koen, Lisette, Marjan,
Michael, René, Rose-Marie, Tom van D., Tom S., Walter.
De redactie heeft al deze spelers ingedeeld in onderstaande speltypes.
Let wel: een speler kan onder meerdere types vallen.
Welke naam of namen zet je bij onderstaande speltypes ??
De spelregels voor deze QUIZZZ:






mail je oplossing uiterlijk 25 april aan de redactie: redactie@depinpongers.nl
de redactie (René en Jac) heeft zo goed mogelijk geprobeerd om een indeling te maken,
die misschien niet 100% correct is, maar discussie is welkom
bezwaren tegen de uitslag kunnen achteraf via de mail bij de redactie worden ingediend;
niet dat dat helpt, want wij kunnen altijd een beroep doen op selectief geheugenverlies
elke goed ingedeelde speler levert 1 punt op
degene met de meeste punten is de winnaar

Om de QUIZZZ iets gemakkelijker te maken, hebben we achter elke categorie tussen
haakjes gezet om hoeveel personen het steeds gaat.
Hopelijk kunnen we veel oplossingen tegemoet zien. HOE MEER HOE LIEVER.
De winnaar/winnares wacht in ieder geval een leuke vloeibare verrassing.
De uitslag wordt in de volgende Nieuwsbrief (30 april) bekend gemaakt.
1. DE SERVEERDER (3)


beschikt over een sterke, gevarieerde service

2. DE AANVALLER (3)


sterke topspin en/of afmaakslag

3. DE NOPPER (1)


Doe mee en
win een leuke
verrassing !!

speelt met een batje met noppen naar buiten

4. DE BACKHANDER (2)


beschikt - zoals de naam al zegt – over een sterke backhand

5. DE VERKEERDE TECHNICUS (2)


maakt met de backhand gebruik van een verkeerde, maar wel effectieve techniek
DE PONGG
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6. DE LINKSE SPELER (3)


zoals de naam al zegt: houdt het batje in de linkerhand

7. DE ALLROUNDER (4)


weet verdedigen/schuiven en aanvallen/spinnen goed af te wisselen

8. DE HARKER (1)


staat geregeld ver achter de tafel en bouwt vanuit 2e positie het spel op

9. DE AANVALLENDE VERDEDIGER (1)


houdt de bal geduldig op tafel en wacht op een kans om aan te vallen

10. DE AFMAKER (3)


beschikt over een snoeiharde afmaakslag

11. DE CONTRA SPELER (2)


blijft overwegend bij tafel en weet met gevarieerde aanvals- en verdedigingsslagen de
tegenstander tot fouten te dwingen

12. DE KROONPRINS (1)


de jongste speler in het rijtje, ontwikkelt zich in snel tempo en zou wel eens een
toekomstige clubkampioen kunnen worden

13. DE TECHNICUS (2)


speelt beheerst en met een mooie forehand en backhand techniek

14. DE KAMPIOEN (4)


is één of meer keer clubkampioen geweest

15. DE SUPERKAMPIOEN (2)


één of meer keer winnaar van de Supercup

16. DE KONING (6)


één of meer keer winnaar van het Koningsklassement

17. DE SORRY SPELER (1)


maakt tijdens wedstrijden opvallend veel kant- en netballen

18. DE LANGSTE SPELER (1)


kan er natuurlijk maar één zijn

19. DE NET-NIET SPELER (4)
 is verliezend finalist bij de clubkampioenschappen, maar heeft deze nog nooit
gewonnen (kandidaten voor het Joop Zoetemelk klassement van onze club?)

DE PONGG

Nieuwsbrief 405

www.depinpongers.nl

18

TTV De Pin Pongers
09-04-2021

DE

PONGG

CORONA UPDATE
Corona bepaalt nog steeds ons leven, maar er lijkt
licht aan de horizon te komen.
Er worden serieuze plannen gemaakt om uit de
lockdown te komen en een aantal maatregelen te
versoepelen.
In de plannen wordt op termijn gedacht aan
versoepelingen als:
 de terrassen mogen weer open
 de avondklok gaat verdwijnen
 het hoger onderwijs mag de deuren weer openen
 winkels mogen ruimer open
 huisbezoeken gaan van 1 naar 2 personen
Deze versoepelingen – of een aantal daarvan - zouden in de loop van deze maand, als de
besmettingscijfers dat toelaten, al werkelijkheid kunnen worden.
Verder zijn er allerlei experimenten gaande met grote aantallen bezoekers die deelnemen
aan festivals en allerlei culturele evenementen.
Eind april mogen weer beperkte aantallen toeschouwers naar voetbalwedstrijden komen
kijken. Het is te verwachten dat bij buitensporten op niet al te lange termijn steeds meer
mogelijk wordt.
Voor binnensporten als tafeltennis zullen waarschijnlijk nog steeds sterk beperkende
regels blijven gelden. Het zal nog wel een tijdje duren voor we weer kunnen spelen.
Volgende week dinsdag, 13 april, heeft het kabinet weer een persconferentie gepland.
Dan worden de versoepelingen aangekondigd voor 21 april. Vervolgens wordt een
persconferentie verwacht op 28 april. Dat is een week eerder dan gepland, vanwege de
dodenherdenking op dinsdag 4 mei.
We wachten af hoe het zich gaat ontwikkelen, meer kunnen we niet doen.
Hou je in de tussentijd aan de regels, denk aan je gezondheid en blijf hoopvol gestemd.
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ELO RATING
Elders in de nieuwsbrief is de uitleg over de werking van de ELO rating gegeven.
Hieronder de actuele stand, waarbij logischerwijs sinds 1 januari 2021 geen mutaties
zijn doorgevoerd.

NTTB Elo ratinglijst op 01-01-2021
De Pin Pongers
Nr. Rating
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naam

BondsNr. LS LJ

Doorn, T.J. van (Tom) (M) *
Jong, L.N.M. de (Albert) (M) *
Schuurbiers, K. (Koen) (M) *
Rosenboom, J. (Jac) (M) *
Gils, W. van (Walter) (M) *
Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) *
Schijven, R.J.C. (René) (M) *
Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) *
Groffen, W.C. (Wim) (M) **
Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) *
Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) *
Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den
745
(Lisette) (V) **
709 Quak-De Groot, M. (Marjan) (V) *
--- Loon, A.J.M. van (Michael) (M) *
--- Schoonen, T. (Tom) (M) *

1320
1217
1186
1068
1066
1043
1023
946
839
819
805

LS - licenties senioren
LJ - licenties jeugd
** - laatste twee jaar geen resultaten
vereniging nummer: 1633
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4026749
3970903
3273220
3100605
3065520
3212258
3910636
2821892
2890875
3945550
2890833

E
F
F
F
F
D
F
G
G
G

3212290 E
3845035 F
4262141
3803180
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MEDEDELINGEN COMPETITIE (ALGEMEEN)
We naderen hopelijk het einde van een jaar waarin de wereld stilgelegen heeft door de
coronapandemie. Eind maart is formeel besloten dat de najaarscompetitie 2020 niet meer
uitgespeeld zal worden. Ook zal er dit voorjaar geen competitie gespeeld worden. Op dit
moment gaan we ervan uit dat we na de zomer het nieuwe seizoen weer op kunnen
starten. Het niet uitspelen van zowel de voorjaarscompetitie als de najaarscompetitie,
evenals het niet opstarten van een voorjaarscompetitie 2021 heeft veel gevolgen voor de
indeling van de nieuwe competitie. Via deze infoZuidWest willen we onze verenigingen en
kaderleden informeren over de uitgangspunten die hierover opgesteld zijn in een overleg
met de leden van de adviesgroep competitie, de competitieleiders en het afdelingsbestuur.
Uitgangspunten indeling competitie najaar 2021
• De competitie-indeling wordt zoals gebruikelijk gemaakt door de SCL, de JCL en de
leden van de adviesgroep competitie.
• Bij de senioren zal de afdelingscompetitie ingedeeld worden op basis van de teamrating.
Dit betekent dat teams geen recht hebben op een plek op basis van de meest recente
competities.
• Bij de jeugd wordt de najaarscompetitie normaliter ingedeeld op basis van de teamrating.
Gezien de onzekerheid over het aantal jeugdteams in het najaar zal bij de indeling ook
gekeken worden naar de reisafstanden. Dit kan tot gevolg hebben dat de sterkte van de
klassen niet helemaal evenwichtig is. Afhankelijk van het aantal aangemelde teams en de
verdeling van deze teams over de afdeling kan er ook gekozen worden voor een
afwijkende grootte van de poules.
• We roepen hierbij alle verenigingen op om bijtijds te starten met het opstellen van de
teams. • Omdat er op dit moment nog veel onzekerheid is is het lastig in te schatten
hoeveel teams zich aan zullen melden voor de najaarscompetitie. Dit kan gevolgen
hebben voor het aantal speelklassen en voor de opbouw van de competitie (het aantal
poules per klasse).
Gezien de bijzondere situatie zullen we keuzes moeten maken. We vertrouwen op ieders
begrip als op basis van deze uitgangspunten de indeling van de najaarscompetitie afwijkt
van de verwachting. We hopen en verwachten dat we na het najaar 2021 weer volgens de
normale promotie/degradatieregeling kunnen gaan indelen. Laten we er eerst voor zorgen
dat de competitie weer op kan starten zodra dit weer kan.
Tijdsplanning
• Begin mei zullen we de mededelingen voor de najaarscompetitie verspreiden.
• De teams kunnen ingediend worden tot 1 juli (1 maand later dan in het verleden). • We
verwachten uiterlijk eind augustus de indeling te kunnen publiceren.
• De competitie zal waarschijnlijk starten in de week van 13-19 september.
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Overige mededelingen
• Zodra de coronamaatregelen het toelaten kunnen de verenigingen weer opstarten. Als dit
redelijk snel is en er ook al snel mogelijkheden komen om wedstrijden te spelen, dan
hopen we dat verenigingen hiertoe initiatief nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
bekerwedstrijden, een mini-competitie, vriendschappelijke wedstrijden of meerkampen,
maar misschien ook wel aan een gezamenlijke (jeugd)trainingsdag. Vanuit de afdeling
willen we dit waar mogelijk faciliteren en ondersteunen.
• Najaar 2019 is er door een drietal verenigingen in Midden-Brabant een flexibele Table
Stars Duo-Competitie opgezet. Verspreid over 5 speeldagen (van 2 à 2,5 uur) is hier door
startende spelers deelgenomen aan duowedstrijden. Om starters uit de hele afdeling de
kans te geven om wedstrijden te spelen, en zich zo voor te bereiden op de
jeugdcompetitie, is het de intentie om dit dit najaar te organiseren op meerdere plaatsen in
de afdeling. De Table Stars Duo-Competitie zal zich richten op alle jeugdleden. Een starter
is iemand die nog geen rating heeft of een heel lage rating. Meer informatie hierover volgt.
Heeft je vereniging belangstelling om hier actief aan deel te nemen, laat dit dan weten via
afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl.
• Aansluitend aan internationale verschuivingen in de leeftijdscategorieën zal ook binnen
de NTTB de leeftijdsindeling veranderen. Zie https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindelingjeugd-per-1-juli/ .
• We hebben geconstateerd dat het competitiereglement deel III (het competitiereglement
dat afdelingsspecifiek is) op de website verouderd is en dat niet alle tekst hierin actueel is.
Er wordt gewerkt aan het actualiseren van dit reglement. Op de ALV van 2 juni 2021 zal dit
worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet, SCL, JCL
Mede namens adviesgroep competitie, competitieleiders en afdelingsbestuur

VOORLOPIG GEEN SENIORENMIDDAG
Het bestuur van De Spil heeft het bestuur van De Pin Pongers benaderd met de vraag of
nog steeds interesse is in de woensdagmiddag. Beter gezegd, het huren van een dagdeel
in de Grote Zaal. De bedoeling was ooit hier een seniorenmiddag te organiseren, gericht
op ouderen aan het sporten te krijgen. Hier was aanvankelijk veel animo voor verwacht..
De Spil heeft kennelijk een nieuwe geïnteresseerde huurder voor dit dagdeel gevonden,
maar De Pin Pongers zien voorlopig af van nog een dagdeel te huren. Los van de kosten
kijkt het bestuur momenteel even niet te ver vooruit, omdat we niet weten (niemand
natuurlijk) wanneer Corona overgewaaid is. Dank even wel aan De Spil voor het
informeren, maar voorlopig dus geen tafeltennis op een andere dag dan dinsdagavond in
Wouw en vrijdagavond in Wouwse Plantage. Als we weer mogen …
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