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VAN DE REDACTIE 
We zijn al weer toe aan uitgave 
406 van onze Nieuwsbrief.  
 
Het “gewone” tafeltennis leventje 
laat nog even op zich wachten. 
Het zal nog wel even duren voor 
we onze nieuwsbrieven weer 
kunnen vullen met toernooi- en 
wedstrijdverslagen. 
Tot die tijd vullen we de Nieuwsbrieven met allerlei hopelijk interessante onderwerpen die 
in ieder geval tafeltennis-gerelateerd zijn. 
Voorlopig kunnen we met dit soort onderwerpen nog vooruit, maar we kijken natuurlijk 
allemaal uit naar het moment dat er weer echt getafeltennist kan worden en we hopelijk 
weer allerlei mooie prestaties van onze leden kunnen publiceren. 
 
In deze uitgave naast vaste rubrieken als de verjaardagskalender en berichten vanuit het 
bestuur, deze keer aandacht voor de “bekleding” van onze batjes in de vorm van een 
artikel over tafeltennisrubbers. 
 
Vorige keer (uitgave 405) hadden we een puzzel geplaatst in de vorm van een SPELERS-
QUIZZZ. De uitslag van deze QUIZZZ kunnen jullie verderop vinden. 
 
De rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD wordt vervolgd met het thema 

PING PONG DIPLOMATIE 
Een leuke en leerzame geschiedenisles 
Het gaat in dit geval over een toevallige gebeurtenis die precies 50 jaar geleden (in april 
1971) plaats vond en die de wereld op zijn kop zette. 
Vijf pagina’s met afbeeldingen en tekst en zeker de moeite van het lezen waard.  
Wat dit allemaal inhoudt lees je verderop in een uitgebreid en waargebeurd verhaal. 
 
De plannen voor uitgave 407 liggen ook al op de plank. Dit zal een bijzondere uitgave 
worden, een themanummer met een duidelijk rode draad in het verhaal. 
Naast de gebruikelijke rubrieken zal deze Nieuwsbrief in het teken staan van het thema  

(IN) DE GREEP VAN TAFELTENNIS. 
Enig idee wat dit thema inhoudt? Wacht de volgende Nieuwsbrief af, deze zal op 21 mei 
verschijnen. 
 
Wil je af en toe zelf een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief, wil je iets delen of heb je 
vragen/opmerkingen over de inhoud, aarzel niet en laat via een mailtje iets weten: 
redactie@depinpongers.nl 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur is na langere tijd zonder vergaderingen weer 
eens bij elkaar gekomen. Niet echt bij elkaar natuurlijk, 
maar wel via digitaal overleg op 22 april. 
 
Uit een eerdere vergadering stamt nog wel een 
herhaalde 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. 
 

Per 1 juli 2021 treedt de 
nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
in werking. 
Er is sprake van strengere regels m.b.t. individuele en 
hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden. We gaan 
onderzoeken wat dit allemaal precies inhoudt en oriënteren 
ons op een mogelijke 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 
Mocht iemand van onze lezers hier meer over weten en ons willen adviseren, neem 
dan contact met ons op: secretaris@depinpongers.nl 
 
De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 20 mei. 
Het zou zomaar kunnen dat tegen die tijd wedstrijdsecretaris Albert uit zijn winterslaap kan 
ontwaken om de competitieteams voor de komende najaarscompetitie op te geven bij de 
Bond. Misschien wel een te optimistische gedachte, maar we blijven uitkijken naar het 
moment dat de competitie – en natuurlijk ook de trainingen – weer plaats gaan vinden. 
Alles zal afhangen van hoe corona zich ontwikkelt, waarover verderop meer. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand april zijn de volgende personen  
jarig:  
 
08 Albert de Jong    
30  Kees Verhoeven (VANDAAG) 
 
Allebei van harte gefeliciteerd !!! 
 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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RUBBERS VOOR TAFELTENNISBATJES 
 

 Joola CWX 

  TSP 73 

 Andro Hexer 

 Yasaka MARK V HPS 

 Tibhar Aurus 

 Giantdragon Meteorite 

 Armstromg Seifuku SS42 

 Juic 999 Elite 

 Butterfly Bryce FX 

 Stiga Innova Premium 

 Friendship Transcend SP 

 
 

Bovenstaand zie je een willekeurige greep uit beschikbare tafeltennisrubbers. 
Er zijn honderden verschillende merken tafeltennisrubbers met soms – om verkoop 
technische redenen - de meest fantastische namen en in prijs per velletje uiteenlopend 
van minder dan € 10,00 tot wel meer dan € 60,00. 
Er zijn zoveel merken en soorten rubbers verkrijgbaar (naar schatting in totaal meer dan 
1600 !), dat spelers soms met allerlei verschillende rubbers blijven experimenteren en niet 
weten welke ze het beste kunnen gebruiken. 
 
Tabellen voor tafeltennisrubbers 
Via internet, maar ook via folders/brochures van leveranciers kun je gebruik maken van 
tabellen waarin de eigenschappen van verschillende rubbers met elkaar worden 
vergeleken. Handig? Of juist niet? 
Als je meer wilt aanvallen (lees: harder slaan en met veel spin), dan kun je beter spelen 
met steviger rubber. De meeste fabrikanten geven hun rubbers daarom een speed rating: 
een aanvallend batje heeft een snelheid van meer dan 80, wat echter vaak weer ten koste 
gaat van de controle. Een tafeltennisrubber voor de voorzichtigere en meer 
verdedigende/controlerende speler heeft juist een speed rating van 60 of minder en scoort 
hoger op controle. 
Daarnaast speelt de dikte van de tussenlaag (de spons) een belangrijke rol. 
Je moet dus een keuze maken tussen snelheid en controle, of juist kiezen voor een 
balans. Niet altijd een makkelijke keuze! 
 

 VOORBEELD Snelheid Controle Effect Dikte 

 Friendship 792-2 94 90 90 1.8/2.0 

 Joola Samba Tech 103 88 114 1,8/2.0 

 Sigma II Europe 94 72 98 2.0 max 

 Joola Octopus 53 90 60 0.5 

 Tibhar Aurus 109 90 110 1.7/1.9/2.1 

 Andro Hexer Powersponge 101 96 110 1.8/2.0/2.2 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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Kies rubbers die bij jouw speelstijl passen 
Hoe bepaal je nou welke rubbers je moet gebruiken? Het is belangrijk om het simpel te 
houden bij het kiezen van tafeltennisrubbers en het rubber te kiezen dat bij jouw speelstijl 
past. Als je nog niet zo lang speelt, is het verstandig om diverse soorten rubbers uit te 
proberen. Maak dan een keuze welk rubber het beste bevalt en hou je aan deze keuze. 
 
Belangrijk om te weten: 
Om een betere speler te worden, kom je niet veel verder door voortdurend over te stappen 
op een ander soort rubber. Je komt het verst 

 DOOR HET VERBETEREN VAN JE TECHNIEK 

 DOOR MEER TE OEFENEN 
 
Zodra je dit begrijpt, weet je dat je je niet druk hoeft te maken om de honderden soorten 
tafeltennisrubbers, totdat je op een hoger niveau speelt. De subtiele verschillen tussen de 
verschillende rubbers binnen hun eigen categorie zijn voor het gros van de spelers niet 
voldoende om een verschil te maken in het spel. 
Als je met jouw gekozen rubber blijft oefenen, zal je veel betere resultaten krijgen dan als 
je de hele tijd verandert van rubber. 
Wel is het belangrijk om regelmatig je rubbers te vervangen. Na verloop van tijd nemen de 
elastische eigenschappen van je rubber af. 
 
Er zijn drie factoren waar je op moet letten bij het kopen van rubbers. 

1. DE DIKTE VAN DE SPONS 
Tafeltennisrubbers zijn beschikbaar in verschillende diktes, en over het algemeen geldt dat 
een dikkere spons zorgt voor een aanvallender batje. Hoe dikker het rubber, hoe sneller 
en aanvallender je kunt spelen. Met een dunnere spons heb je juist meer controle en 
minder snelheid. 
 
Over algemeen wordt een dikte van 1.5 mm - 1.9 mm gezien als allround. Dit is aan te 
raden voor beginners. 
Een spons van 2 - 2,5 mm zal beter geschikt zijn voor een aanvallende speelstijl dan een 
spons van 1 - 1,5 mm, die beter geschikt is voor een verdedigend ingestelde speler. Er is 
overigens niets mis met een verdedigende speelstijl. 
 
Daarnaast zijn er ook rubbers zonder tussenlaag (spons). Deze hebben vooral een meer 
“storende” werking. 
Het rubber en de spons zitten meestal als één stuk aan elkaar. Het apart aanschaffen van 
deze beide onderdelen is in principe wel mogelijk, maar gebeurt in de praktijk echter zeer 
zelden. 

http://www.depinpongers.nl/
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      Zij-aanzicht van een tafeltennisbatje. Je ziet duidelijk het verschil tussen hout 
      (in het midden), spons (geel/wit) en rubber (rood/zwart). 
 

2. NOPPEN NAAR BUITEN 

De nopjes op tafeltennisrubbers kunnen naar buiten of naar binnen 
gericht zijn. Bij genopte rubbers zijn de noppen naar buiten gericht, 
wat betekent dat de gladde kant van het rubber aan de spons 
bevestigd zit. Je slaat de bal dus met het genopte oppervlak.  
Er zijn twee basisvarianten van rubbers met de noppen naar buiten: 
korte noppen en lange noppen. Elk van beide geeft een geheel 
ander effect als de bal door de noppen wordt geraakt. 
Korte noppen zijn geschikt voor spelers die snel blokkeren of 
terugslaan, terwijl lange noppen geschikt zijn voor een defensievere 
en ontregelende speelstijl. Ook kunnen ze je helpen om aanvallende schoten terug te 
spelen met een apart spineffect. 
In een eerdere Pongg (Nieuwsbrief 401) is al aandacht besteed aan het spelen met en 
tegen spelers met een noppenbatje. 
 

3. GLAD RUBBER (NOPPEN NAAR BINNEN) 
Tafeltennisrubbers kunnen de noppen ook naar binnen hebben 
staan, in de richting van de spons. Je slaat de bal dus met de 
gladde kant van het rubber.  
Dit staat ook wel bekend als omgekeerd rubber, en is met stip 
het meest populaire type rubber omdat je er veel verschillende 
slagen mee kunt uitvoeren. 
Dit type rubber geeft je een goede controle en kan je helpen je 
slagen te ontwikkelen, terwijl genopte rubbers meestal meer 
geschikt zijn voor gevorderde spelers die een bepaald type 
techniek en tactiek willen toepassen. 

 

http://www.depinpongers.nl/
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Een advies 
Als je nog niet weet wat jouw speelstijl is, dan is het aan te raden om een allround batje te 
kopen. “Allround” wil zeggen dat de dikte van de spons varieert tussen 1.5 mm en 1.9 mm. 
Voor een beginnende speler is een kant-en-klaar tafeltennisbatje een goede keuze. Dit 
kun je gebruiken tot je spel zich verder heeft ontwikkeld. 
Het kiezen van tafeltennisrubbers moet afhangen van jouw speelstijl en niet van een 
bepaald merk. 
 
Voor beginnende en allround spelers 
Voor beginnende of gemiddelde spelers is het aan te bevelen om gladde rubbers te 
gebruiken. Verder is het verstandig – zeker als je nog niet zo lang speelt - om aan beide 
kanten van het batje eenzelfde soort rubber te gebruiken, omdat dit je zal helpen je slagen 
te verbeteren. 
Als beginnende speler moet je al aan zoveel dingen denken, dat je daarnaast niet ook nog 
eens de fout wilt maken om met de verkeerde zijde van het batje te slaan. 
Als je net begint met het spelen van tafeltennis, of een algemene, overwegend defensieve 
speelstijl hebt ontwikkeld, zal een rubber van gemiddelde snelheid je een goede 
beheersing geven. 
 
Voor aanvallende spelers 
Als je een gemiddelde speler bent en een aanvallende speelstijl hebt ontwikkeld, kan een 
snel rubber beter bij jou passen. Dit betekent echter wel dat je een beetje van de controle 
verliest die de langzamere rubbers je wel kunnen bieden. 
Probeer een sponsdikte uit die aanvallend bij jouw spel past, maar die ook nog wat 
controle biedt. 
 
Voor defensieve spelers 
Als je een defensievere speelstijl hebt ontwikkeld, zal een langzamer rubber beter bij jou 
passen. Dit kan echter wel betekenen dat je moeite krijgt om snelle schoten af te vuren, 
wat je met snellere rubbers wel kunt doen. 
Probeer eens te spelen met een batje zonder tussenlaag of met een dunnere spons en 
kom op die manier er achter wat het beste voor jouw spel is. 
 
LIJMEN 
Degenen die al langer tafeltennissen, kunnen zich nog wel 
herinneren dat sommige spelers vlak vóór de wedstrijd hun 
plankje insmeerden met lijm en dan hun rubbers op het frame 
plakten. Na afloop van de wedstrijd werd het rubber er weer af 
gehaald. 
De introductie van deze gebruikte snellijmen in het midden van 
de jaren 80 zorgde voor meer spin en meer snelheid in het spel. 
Deze chemische lijmen met hun dampen drongen door in de 
onderlaag van de rubbers en zorgden voor een enorme 
toename van de snelheid van de bal. Ook het ‘snuiven’ van 
deze lijm was onder spelers populair. 

 

http://www.depinpongers.nl/
https://tafeltenniscoach.nl/beste-tafeltennisbatjes/
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Dergelijke lijmen op basis van een oplosmiddel (speed-glue), zijn sinds september 2007 
echter wereldwijd verboden, omdat de lijmdampen slecht voor de gezondheid zouden 
kunnen zijn. Sindsdien mag er alleen nog maar gelijmd worden met lijm op waterbasis. 
Dat had grote consequenties, want de fabrikanten van rubbers gingen aan de slag en al 
vrij snel kwamen er rubbers op de markt met het zogenaamde ingebouwde plakeffect, in de 
vorm van onderlagen met zóveel elasticiteit, dat dezelfde Power als met lijmen werd bereikt. 
Alle grote merken hebben nu meerdere erg snelle rubbers in de markt gezet, die deze 
eigenschappen hebben en ook langer vasthouden.
 
Als tegenreactie op de ontwikkeling van deze snelle rubbers en om het spel door het 
publiek beter te laten volgen, spelen we nu wel met grotere balletjes, die het spel wat 
vertragen. 
 
Als je advies wenst over een rubber waarmee je zou willen gaan spelen:  

 Ga op zoek op internet 

 Vraag advies aan ervaren spelers 

 Neem in ieder geval contact op met onze “materialenman” Eelco 
 

 

WIST JE DAT? 
 De allereerste tafeltennisbatjes waren gemaakt van kurk, karton of hout en waren 

bedekt met doek, leer of schuurpapier. 

 Een hedendaagse tafeltenniswedstrijd tussen 2 spelers duurt op topniveau 
gemiddeld 30 minuten; iets langer dan wij op ons niveau gewend zijn. 
Onze wedstrijden duren ongeveer 3,5 uur en in die tijd worden 10 partijen 
gespeeld, wat neerkomt op ongeveer 21 minuten per wedstrijd. 
Maar: ik denk wel dat op ons niveau de derde helft vaak langer duurt !! 

 Topspelers kunnen ballen slaan met een snelheid van meer dan 160 kilometer 
per uur.  

 Enig idee hoe veel balletjes twee spelers in 60 seconden naar elkaar heen en 
weer kunnen slaan? Het huidige officiële record staat op 173 en stamt uit 1993.  

 Tussen 1930 en 1950, was tafeltennis verboden in de Sovjet-Unie. Dit omdat 
men dacht dat deze sport slecht was voor de ogen. 

 Tafeltennisballetjes zijn niet hol, zoals waarschijnlijk de meesten denken. Ze 
worden gevuld met een gas. Hierdoor stuiteren ze beter en gaan minder snel 
stuk. 

 In de begintijd (tussen 1870 en 1900) speelde men tafeltennis na het diner op de 
afgeruimde eettafel. Het was een recreatiespel voor de betere kringen. Immers, 
zij bezaten ook de ruimere huizen. De heren speelden in hun dinner-jackets, de 
dames in lange, ietwat ingesnoerde japonnen. Later speelden ook de gewone 
burger thuis, de militairen in kazernes en de kinderen op de scholen. 

 De eerste tafeltennis club ontstond waarschijnlijk in augustus 1900 in Engeland. 
Deze werd opgericht door een cricketteam dat tijdens het schuilen voor de regen 
niet stil wilde zitten. 

 

http://www.depinpongers.nl/
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CORONA UPDATE 
We hebben er allemaal waarschijnlijk naar uitgekeken. Er 
zijn wat versoepelingen doorgevoerd.  
Niet dat het nou zo heel goed gaat met het terugdringen van 
corona en hopelijk wordt er niet te vroeg versoepeld, maar 
de druk om wat maatregelen te verruimen was wel erg groot 
en dit heeft er toe geleid dat met ingang van afgelopen 
woensdag (28 april) o.a. 

 de terrassen overdag open zijn gaan 

 de avondklok is afgeschaft 

 winkelen weer kan zonder afspraak 

 het aantal bezoekers thuis omhoog gaat van 1 naar 2 
 

Een aantal maatregelen blijft nog steeds van kracht en de 
meest belangrijke hoofdregel is natuurlijk nog steeds: 
hou minimaal 1,5 meter afstand. 
We hebben nog een lange weg te gaan. Ziekenhuizen zitten tegen de top van hun kunnen 
aan, het aantal besmettingen in wat alweer de derde golf is, neemt niet echt af. 
Maar er is ook positief nieuws. De vaccinaties zijn met horten en stoten op gang gekomen 
en dit geeft toch wel hoop dat het einde van de corona-crisis in zicht gaat komen. Maar het 
zou allemaal best wel eens tot de zomer kunnen duren, misschien nog wel langer, voordat 
we weer van alles kunnen. Bovendien is het de vraag of de huidige vaccinaties straks ook 
beschermen tegen allerlei varianten van corona. Zolang nog in grote delen van de wereld 
de vaccinatie nog niet goed op gang is gekomen, blijft dit een risico. 
 
Allerlei buitensporten en evenementen buiten zullen straks weer mogelijk zijn. Het lijkt op 
het eerste gezicht wel logisch dat binnensporters een groter risico lopen om elkaar te 
besmetten, dan een groot aantal sporten die je buiten kunt spelen, hoewel fysiek contact 
met buitensport ook regelmatig voorkomt. Bij het trainen is daar vaak goed rekening mee 
te houden, maar wanneer echt competitief wordt gespeeld, vormen veel sporten nog een 
risico, dat met extra corona-testen vaak wordt verkleind. 
 
Als we naar onze eigen sport kijken, dan denken we dat training zeker mogelijk moet zijn.  
Je staat bij het spelen ver uit elkaar en aanvullende maatregelen als 

 tafels regelmatig schoonmaken 

 niet wisselen van speelhelft 

 een speciale looproute 

 handen wassen 

 bij elke ronde een nieuw balletje gebruiken 

 een sneltest vóór het spelen 
verkleinen duidelijk het risico op besmetting. 
 
We staan te springen om weer te mogen beginnen en denken dat tafeltennis onder strikte 
voorwaarden best wel mogelijk moet kunnen zijn, maar voorlopig is het nog afwachten. 

 

http://www.depinpongers.nl/
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HERHAALDE 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 leden 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 nog steeds 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 
 

  

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


11 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 406    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   30-04-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 
THEMA: PING PONG DIPLOMATIE  
Een leuke en leerzame geschiedenisles 

 
Deze aflevering van de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD gaat over de rol 
van tafeltennis in de wereldpolitiek, een rol die de geschiedenis is ingegaan onder de 
naam PING PONG DIPLOMATIE. Wel eens van gehoord of nog nooit ? 
Dit is een waargebeurd verhaal over een precies 50 jaar geleden toevallige 
gebeurtenis (april 1971), die een grote invloed had op de wereldpolitiek. 
 

DE KOUDE OORLOG 
De Koude Oorlog (1945-1991) is een fase uit de wereldgeschiedenis 
waarin sprake was van een gewapende vrede tussen de 
kapitalistische wereld (met de Verenigde Staten als aanvoerder) en 
communistische landen die onder invloed van de Sovjet-Unie stonden. 
Het was in die tijd dat in China Mao Zedong als leider van het 
communistische China werd gekozen. Onder zijn leiding waren er 
jaren lang geen contacten met andere landen. 
Door de Vietnamoorlog leken China en Amerika met elkaar  in conflict 
te raken. China stuurde namelijk wapens en arbeiders naar Noord-
Vietnam om de communisten in Zuid-Vietnam te steunen en Amerika 
vocht met de regering van Zuid-Vietnam mee tegen de communisten 
in Noord-Vietnam. 

 

http://www.depinpongers.nl/
https://historiek.net/c/amerikaanse-geschiedenis/
https://historiek.net/c/landen/rusland-geschiedenis/
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DE OPENING 

In 1971 besloot de regering van de Volksrepubliek China om het isolement te doorbreken. 
China nodigde de Amerikanen uit om te komen voor een potje tafeltennistraining tijdens de 
wereldkampioenschapen tafeltennis in Japan. 
Het Amerikaanse team accepteerde de uitnodiging, vond dit een mooie en leerzame kans 
om tegen een sterk tafeltennisland te spelen en vertrok naar Japan. 

 
Foto boven: de Chinese autoriteiten heten de Amerikaanse tafeltennissers welkom. 
Let op de man op de achterste rij, tweede van links, de man met de lange haren. 
Zijn naam: Glenn Cowan. 
Hij zou een belangrijke rol gaan spelen in wat later bekend werd onder de naam “Ping 
Pong Diplomatie”. 
 

TOEVAL SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL 
De doorbraak kwam opmerkelijk genoeg tot stand door een toevallige gebeurtenis tijdens 
dit toernooi. 
Het Amerikaanse tafeltennistalent Glenn Cowan ging op een middag zo volledig op in zijn 
oefensessie met zijn vriend, de Chinese speler Liang Geliang, dat hij de Amerikaanse 
teambus terug naar het hotel had gemist. Geliang nodigde Cowan daarop spontaan uit om 
in de Chinese bus te stappen, maar daar ontstond een gespannen sfeer. De Chinese 
atleten waren namelijk streng anti-Westers opgevoed en durfden daarom geen woord 
tegen Cowan te spreken. 

 

http://www.depinpongers.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschappen_tafeltennis
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ZHUANG ZEDONG 

Na tien minuten besloot de Chinese 
sterspeler en 3-voudig wereldkampioen 
Zhuang Zedong echter de ijzige stilte te 
doorbreken. Hij stapte op Cowan af, stelde 
zichzelf voor en deed hem een zijden sjaal 
cadeau. Cowan werd overvallen door dit 
vriendelijke gebaar en ging direct op zoek 
naar een tegengift, maar het enige wat hij zo 
snel kon vinden was een kam. 
"Ik kan je geen kam cadeau doen", zou de 
Amerikaan hebben gezegd, "Ik zou echt 
willen dat ik je iets terug kon geven, maar dat 
gaat niet". Zhuang barstte daarop in lachen 
uit en verzekerde Cowan dat het niet erg was. 
 

INTERVIEW COWAN 
De foto's van de lachende 
Zhuang en Cowan die 
gezamenlijk uit de teambus 
stapten (rechts) gingen al snel de 
hele wereld over. 
 
Daags na deze gebeurtenis werd  
Zhuang door de Amerikaanse 
hippie Cowan verrast met een 
T-shirt met daarop een rood-wit-
blauw vredessymbool met de 
woorden “Let it be”, een lied van 
The Beatles.  
 
In een later interview werd de Amerikaanse tafeltennisser gevraagd of hij het leuk zou 
vinden om ooit in China te spelen. Cowan antwoordde ontwijkend: "Welja, ik zou graag 
spelen in ieder land waar ik nog nooit geweest ben - Argentinië, Australië, China... Ieder 
land waar ik nog nooit geweest ben". De journalist gaf echter nog niet op en vroeg door: 
"Maar hoe denk je specifiek over China? Zou je daar graag naar toe gaan?". Cowan zag 
daarop geen kans meer om de vraag te ontwijken en antwoordde daarom maar eerlijk: 
"Natuurlijk". 
 

EEN PING EN PONG SIGNAAL 
In de verslaggeving over dit incident sprak het toonaangevende Time Magazine van een 
`Ping` die over de hele wereld hoorbaar was. Het was een signaal dat een gesloten land 
als China open stond voor buitenlandse contacten. Het signaal werd niet veel later 
opgevolgd door een volgende stap, een ´Pong´ vanuit China. 

http://www.depinpongers.nl/
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DE PING PONG DIPLOMATIE GAAT AAN DE SLAG 
Op 6 april 1971 besloot Mao om de 
Amerikaanse tafeltennissers in zijn eigen land 
uit te nodigen. De reis werd helemaal geregeld 
door China en duurde van 11 tot 17 april 1971. 
Ze betaalden alle onkosten en zorgden voor 
vervoer, eten en een slaapplaats. 
De tafeltennissers uit de Verenigde Staten 
waren de eerste Amerikanen die toestemming 
kregen om in China te komen. De VS-regering  
reageerde hier positief op, omdat deze hoopte 
de Vietnamoorlog te kunnen stoppen.  
 
De sportieve ontmoeting liep uit op een groot 
succes en werd in 1972 gevolgd door een 
wederbezoek van de Chinese atleten aan de 
Verenigde Staten. 
 
 
Rechts: `YANKS IN PEKING`, het Amerikaanse 
tafeltennisteam bij de Grote Muur in China. 
 
De wederzijdse tafeltennis contacten tussen 
China en de VS maakten de weg vrij voor 
contacten op het hoogste niveau. 

 
 
 
In 1972 bracht de Amerikaanse 
president Nixon een bezoek aan China 
(foto links). 
De Chinezen en de Amerikanen waren 
optimistisch over de samenwerking 
tussen de beide landen, hoewel de 
regeringen nog veel moesten doen om 
de contacten werkelijk te verbeteren. 
 
 
 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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DE PING PONG DIPLOMATIE KRIJGT EEN VERVOLG 
 
Een tweede voorbeeld van Ping Pong 
Diplomatie vond plaats tijdens de 
wereldkampioenschappen tafeltennis in 
Japan in 1991, waar werd deelgenomen 
door een gezamenlijk Koreaans team. 

Noord-Koreaanse vlag                Zuid-Koreaanse vlag 
 
Het vergde veel inspanning van de voorzitter van de ITTF, 
die 20 keer naar Zuid-Korea moest en 15 keer naar Noord-
Korea, maar uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar dat beide 
teams onder één naam zouden spelen. Hij regelde ook dat 
alle spelers in één gezamenlijk trainingskamp verbleven en 
ze speelden met een witte vlag met een afbeelding van het 
schiereiland en onder de naam “Korea” (foto rechts).  
Ze wonnen 1 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles.  
 
Deze actie werd herhaald bij de wereldkampioenschappen voor teams in 2018. 
Beide Koreaanse teams hadden in eerste instantie als aparte teams ingeschreven en 
bereikten bij de dames de kwartfinale, waar ze tegen elkaar zouden moeten spelen. 

Ze gingen onderhandelen en kregen 
uiteindelijk toestemming om als één team over 
te stappen naar de volgende ronde, de halve 
finale, die ze overigens verloren tegen Japan. 
 
 
 
 
Links: het gezamenlijke Noord- en Zuid-
Koreaanse team in 2018. 
 

Hoewel de term Ping Pong Diplomatie tegenwoordig alleen nog van historische betekenis 
is, kan de sport nog steeds bijdragen aan betere contacten tussen verschillende landen. 
 

COMMERCIE HAAKT IN OP PING PONG DIPLOMATIE 
 
Naar aanleiding van de succesvolle toenadering tussen 
de VS en China kwamen o.a. batjes met afbeeldingen van 
Nixon en Mao op de markt. Made in Hong Kong. 
 
Daarmee is een mooie link gelegd met het in de volgende 
Nieuwsbrief te verschijnen thema in de rubriek TAFEL-
TENNIS IN WOORD EN BEELD: 
TAFELTENNIS IN DE VERKOOP 

http://www.depinpongers.nl/
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DE PIN PONGERS QUIZZZ: (HER)KEN DE SPELERS 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een QUIZZZ geplaatst met bovenstaande titel.  

De opdracht was om bij elke omschrijving een of 
meer spelers te plaatsen die aan deze beschrijving 
voldoen. 
 
Er zijn na herhaalde oproepen in totaal 5 
inzendingen binnen gekomen, een aantal dat ons 
eigenlijk best wel tegenvalt en wat de vraag 
oproept of het wel de tijd en moeite waard is om 
steeds een puzzel te verzinnen. 
 
De redactie (René en Jac) heeft zo goed mogelijk 

geprobeerd om een indeling te maken (zie de namen in het rood hieronder), een indeling 
die misschien niet 100% correct is. Bezwaren tegen de uitslag en/of andere opmerkingen 
kunnen altijd via de mail bij de redactie worden ingediend. Net als onze minister-president 
beroepen we ons dan op selectief geheugenverlies. 
 
En dan nu de oplossing zoals wij die zien. In het rood dus de namen zoals wij die bedacht 
hadden. 
 
Welke naam of namen zet je bij onderstaande speltypes ?? 
 
1. DE SERVEERDER (3) 

 beschikt over een sterke, gevarieerde service 
Adrie, Tom van D., Walter 
 
2. DE AANVALLER (3)  

 beschikt over een sterke topspin en/of afmaakslag 
Eelco, Koen, Tom van D. 
 
3. DE NOPPER (1) 

 speelt momenteel met een batje met noppen naar buiten 
Adrie 
 
4. DE BACKHANDER (2) 

 beschikt - zoals de naam al zegt – over een sterke backhand 
Jac, Walter 
 
5. DE VERKEERDE TECHNICUS (2) 

 maakt met de backhand gebruik van een verkeerde, maar wel effectieve techniek 
René, Tom van D. 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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6. DE LINKSE SPELER (3) 

 zoals de naam al zegt: houdt het batje in de linkerhand 
Rose-Marie, Tom van D., Tom S. 
 
7. DE ALLROUNDER (4) 

 weet verdedigen/schuiven en aanvallen/spinnen goed af te wisselen 
Albert, Kees, Marjan, René 
 
8. DE HARKER (1) 

 staat geregeld ver achter de tafel en bouwt vanuit 2e positie het spel op 
Albert 
 
9. DE AANVALLENDE VERDEDIGER (1) 

 houdt de bal geduldig op tafel en wacht op een kans om aan te vallen 
Rose-Marie 
 
10. DE AFMAKER (3) 

 beschikt over een snoeiharde afmaakslag 
Eelco, Koen, Michael 
 
11. DE CONTRA SPELER (2) 

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

Lisette, Marjan 
 
12. DE KROONPRINS (1) 

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

Tom S. 
 
13. DE TECHNICUS (2) 

 speelt beheerst en met een mooie forehand en backhand techniek 
Kees, Koen 
 
14. DE KAMPIOEN (4) 

 is één of meer keer clubkampioen geweest 
Koen, Lisette, Rose-Marie, Tom van D. 
  
15. DE SUPERKAMPIOEN (2) 

 één of meer keren winnaar van de Supercup 
Albert, Tom van D 
 
16. DE KONING (6) 

 één of meer keer winnaar van het Koningsklassement 
Albert, Eelco, Jac, Koen, Tom van D., Walter 

 

http://www.depinpongers.nl/
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17. DE SORRY SPELER (1) 

 maakt tijdens wedstrijden opvallend veel kant- en netballen 
Rose-Marie 
 
18. DE LANGSTE SPELER (1) 

 kan er natuurlijk maar één zijn 

Michael 
 
19. DE NET-NIET SPELER (4) 

 is verliezend finalist bij de clubkampioenschappen, maar heeft deze nog nooit 
gewonnen (het Joop Zoetemelk type van onze club) 

Albert, Adrie, Rose-Marie, Walter 
 
In eerste instantie viel het aantal inzendingen sterk tegen; dit heeft heel lang op 2 
gestaan. Mede dankzij enkele extra oproepen (bedankt Kees) zijn er gelukkig nog wat 
inzendingen bij gekomen. 
In totaal hebben 5 personen de moeite genomen om een oplossing in te sturen, waarvoor 
onze welgemeende dank. Maar gezien dit kleine aantal inzendingen – ook bij eerdere 
puzzels al het geval - vragen wij ons wel af of het allemaal wel de tijd en de moeite waard 
is om steeds opnieuw een prijsvraag in elkaar te zetten. 
 
En dan nu over naar de winnaar van deze QUIZZZ. 
Zoals al eerder aangekondigd levert elke goed ingevulde naam 1 punt op. 
Als je alle namen goed zou hebben ingevuld, zou dat 46 punten opleveren. 
 
Alle punten zijn geteld en opnieuw geteld en wat 
blijkt: 

 De 5e plaats is behaald door Kees, met in 

totaal 23 namen goed 

 Op de 4e plaats, dus net buiten de 

medailles, is Tom Schoonen geëindigd, 

met 28 namen goed 

 De 3e plaats, dus brons, is voor Rose-

Marie, met 31 namen goed 

De spannende strijd om goud en zilver is 
gegaan tussen Eelco en Walter, en wat blijkt: 
 

Er zijn 2 winnaars met exact hetzelfde aantal punten 
 
Eelco en Walter hebben allebei 37 punten behaald, wat gezien een maximaal te behalen 
aantal van 46 zeker niet slecht is. 
Beiden laten dus even goed zien dat zij de spelers en hun speltypes binnen de 
vereniging het beste kunnen inschatten. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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Dan komt de altijd lastige opdracht voor de jury om te bepalen wie de uiteindelijke 
winnaar is geworden. 
Het antwoord op vraag 12 heeft de doorslag gegeven voor één van de juryleden. 
Vraag 12 luidt als volgt: 
 
12. DE KROONPRINS (1) 

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

 
De helft van de jury (we noemen geen namen, maar dit is of Jac of René) is toch wel erg 
onder de indruk van het antwoord van Walter om Jac te bombarderen tot jongste speler 
en toekomstig clubkampioen. 
 

Bedankt voor het compliment Walter en wat mij betreft heb jij duidelijk 
de eerste prijs verdiend !! 
 
Maar bedenk wel: als je niet op omkoping uit was geweest en vraag 12 juist had  
beantwoord, dan zou je 1 punt méér hebben gehad en automatisch winnaar zijn !! 
 
 
Nu even serieus. Twee winnaars met een gelijk aantal punten. We hebben ons door 
deze poging tot omkopen natuurlijk niet laten beïnvloeden. Er is eerlijk geloot door een 
onafhankelijke en eerlijke penningmeester, die één van de twee namenbriefjes uit de 
hoge hoed moest trekken. 
 
De onafhankelijke penningmeester was achteraf gezien waarschijnlijk niet echt onder de 
indruk van de poging van Walter en besloot om voor de naam en eer van collega-
penningmeester Eelco te gaan, en daar zowaar nog in slaagde ook. 
. 
Als winnaar is dus uit de bus gekomen:  Eelco. 
 
 
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd Eelco met deze prijs, voor jou wacht 
een tray met 6 flesjes van een van jouw favoriete 
speciaalbieren, namelijk Hertog Jan Grand Prestige.  

http://www.depinpongers.nl/

