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VAN DE REDACTIE 
Hierbij nummer 407 van onze Nieuwsbrief. 
In de planning van de redactie zou deze 
uitgave een bijzondere uitgave moeten 
worden, een Nieuwsbrief in de vorm van een 
THEMANUMMER, een uitgave met een 
duidelijke rode draad in het verhaal. 
 
De laatste ontwikkelingen en met name de 
versoepelingen rondom corona hebben ons 
schema echter wat in de war gegooid. 
We mogen – onder voorwaarden – weer gaan spelen en dit is na zo lange tijd zo 
bijzonder, dat we daar onze aandacht op richten. 
 
Het voor deze Nieuwsbrief geplande themanummer met de titel 

(IN) DE GREEP VAN TAFELTENNIS 

houden jullie van ons nog tegoed en zal een volgende keer aan bod komen. 
 
In deze uitgave is verder een artikel gewijd aan de tijdregel, besteden we aandacht aan 
kleurrijke batjes en het hervatten van de competitie en is er informatie over deelname aan 
een voetbalpool voor tafeltennisverenigingen. 
Verder tref je een artikel aan – met dank aan Eelco - dat gaat over het lid worden bij onze 
vereniging en de regels die gelden bij het opzeggen van het lidmaatschap. 
 

In de steeds terugkerende rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
laten we voorbeelden zien van vroege marketing met als thema 

TAFELTENNNIS IN DE VERKOOP 
De commercie lift mee met de populariteit van tafeltennis 
 
.De redactie vraagt deze keer speciale aandacht voor een initiatief van Walter, die 
een leuke PUZZEL heeft bedacht. Hij komt met iets heel origineels en wij hopen dat 
jullie deze tijdsinvestering van Walter willen belonen door massaal oplossingen 
voor deze puzzel in te sturen. 
 
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. 
De volgende Nieuwsbrief zal al over 2 weken verschijnen, namelijk op vrijdag 4 juni. 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 

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


3 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 407    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   21-05-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur heeft gisteravond (20 mei) digitaal overleg 
gehad. 

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 hebben in de tussentijd uitgezocht wat een en ander allemaal inhoudt.  
Nog niet alles is duidelijk, maar een van de zaken die in ieder geval aangepakt moeten 
worden heeft te maken met een wijziging in onze statuten. 
We komen hier nog t.z.t. op terug. 
 
Verder is er eigenlijk weinig ander nieuws te melden vanuit het bestuur. We hadden dan 
ook een korte vergadering. 
Het bestuur komt op 17 juni weer bijeen voor een volgende vergadering. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand mei zijn de volgende personen  
jarig:  
 
08 Adrie Raaymakers  
10 Lorenzo Aesseloos   
21  Jac Rosenboom       (VANDAAG) 
 
Allen van harte gefeliciteerd !!! 
 
 

  

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


4 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 407    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   21-05-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

MOGEN WE WEER SPELEN ??? 
Volgens de laatste versoepelingen is 
het weer toegestaan om – onder 
strikte voorwaarden en regels – weer 
met elkaar te gaan tafeltennissen. 
Althans dat dachten wij als we de 
informatie van de overheid goed 
hebben gelezen en begrepen. 
 
Links en rechts zijn er al 
tafeltennisverenigingen die de draad 
al weer hebben opgepakt. 
Diverse verenigingen in de buurt 
(o.a. ODT en Markiezaat) hebben de 
poorten van hun speelzaal inmiddels 
weer open gegooid. 
Het gaat hier wel om wat grotere 
verenigingen die een eigen zaal 
hebben en die volgens de nieuwe 
richtlijnen weer mogen spelen. 
 
Ook wij hadden grootse plannen om 
eindelijk weer een keer een balletje 
met en tegen elkaar te gaan spelen. 
Maar zonder eigen zaal zijn wij 
afhankelijk van onze verhuurders, die 
een eigen beleid kunnen en mogen 
voeren. 

 
Het bestuur van De Spil volgt de landelijke richtlijnen en 
volgens die richtlijnen is het toegestaan dat er naast jeugd 
ook door senioren – onder strikte voorwaarden – weer 
gespeeld mag worden. Iedereen is inmiddels via mail en 
Whatsapp al op de hoogte gesteld en is weer welkom om te 
komen spelen op de vrijdagavonden. 
 

De Geerhoek volgt tijdelijk een eigen beleid en op 
basis daarvan heeft ons bestuur besloten om voor het 
spelen in Wouw even op de pauzeknop te drukken. 
Zodra we weer in Wouw terecht kunnen ontvangt 
iedereen bericht.  

 
 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.degeerhoek.nl/home
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CORONA UPDATE 
Het is even stil geweest aan het corona-front, maar er zijn inmiddels weer wat 
versoepelingen doorgevoerd. De instroom van corona-patiënten lijkt af te nemen en op 
basis daarvan is er vanaf nu weer meer mogelijk. 
 
Terrassen mogen langer open, pretparken en dierentuinen mogen bezoekers ontvangen 
en wat onze sport betreft:  
binnensporten zijn weer toegestaan, we kunnen/mogen weer gaan spelen, maar wel onder 
strikte voorwaarden. 
Als alles volgens planning verloopt, kan er vanaf vandaag (21 mei) weer gespeeld worden 
door senioren en jeugd in Wouwse Plantage.  
 
Om van tevoren goed in te kunnen schatten hoeveel personen willen komen spelen, is 
aanmelding via de trainingsapp noodzakelijk. 
 
Sinterklaas is nog ver weg, maar het voelt na al die tijd wel als een cadeautje om weer te 
mogen spelen. 
Daarom vindt de redactie dat het nu tijd is voor een tweetal rijmpjes. 
  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.degeerhoek.nl/home
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VRIJ SPELEN EN TRAINEN 
Vanaf vandaag (21 mei) in Wouwse Plantage (en hopelijk snel ook weer in Wouw) kunnen 
we weer terecht in onze speelzalen. Voor onze gezondheid en die van anderen is dit wel 
aan strenge regels gebonden. In willekeurige volgorde: 

 maximaal 8 personen 

 regelmatig handen wassen 

 1,5 meter afstand 

 tafels regelmatig schoonmaken  

 niet wisselen van speelhelft  

 een speciale looproute  

 bij elke ronde een nieuw balletje gebruiken  

 er wordt NIET gedubbeld 

 buiten de speelzaal zijn mondkapjes verplicht 

 kleedkamers, douche en kantine zijn gesloten 

 verplicht aanmelden via de app 

En niet onbelangrijk: 
Bij gezondheidsproblemen of bij twijfel daaraan: 
BLIJF THUIS EN LAAT JE EVENTUEEL TESTEN. 

Mijn naam is Walter 

 van Gils.  

Vanaf vandaag mogen 

we hier weer spelen, 

maar helaas zonder 

pils. 

http://www.depinpongers.nl/
https://www.despilwouwseplantage.nl/
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BATJES MET KLEURTJES 
Tot nu toe zijn batjes met aan de ene kant zwart 
rubber en aan de andere kant rood rubber 
verplicht. Als het echter aan de I.T.T.F. ligt, komt 
daar verandering in. 
 
Vóór 1983 waren er geen regels m.b.t. de 
kleuren van rubbers. 
Veel spelers maakten toen gebruik (misbruik?) 
van deze situatie door te spelen met batjes met 
rubbers met verschillende eigenschappen en 
dezelfde kleur. 
Bijvoorbeeld: een speler met antitopspin rubber aan de ene kant en noppen aan de andere 
kant, maar wel allebei rood. 
Door tijdens de wedstrijd met het batje te draaien, was het voor de tegenstander extra 
lastig en pas op het laatste moment in te schatten, wat voor effect hij tegen zou krijgen. 
 
Een balletje geslagen met antitopspin rubber, noppenrubber of “gewoon” rubber maakt in 
contact met het rubber bij het terugspelen weliswaar een specifiek geluid, wat goed te 
herkennen is, maar als je doof bent of slechthorend, dan heb je wel een gigantisch 
probleem. 
Mede om die reden is vanaf 1983 de regel ingevoerd dat één kant van het batje bekleed 
MOET zijn met een zwart rubber, de andere kant MOET rood zijn. 
 
Het idee voor nieuwe kleuren is ontstaan uit de gedachte om tafeltennis te moderniseren. 
Nadat in 2019 bij het jaarlijkse congres van de I.T.T.F. 75% van de gedelegeerden uit de 
hele wereld vóór stemden, werd het selectieproces voor de geschikte alternatieve kleuren 
gestart. Een voorwaarde hierbij was dat deze alternatieven goed moesten contrasteren 
met zwart, dat verplicht blijft en met de kleuren van de bal. 
 
De uitkomst was dat er vier kleuren, die naast rood kunnen worden gebruikt, worden 
vrijgegeven: paars, roze, groen en blauw. 
Let op: één rubber moet dus zwart blijven, voor je andere rubber heb je dus de keuze uit in 
feite vijf kleuren (de 4 hierboven plus rood). 
De reden om aan één kant zwart te blijven houden heeft mede te maken met spelers die 
kleurenblind zijn. Door één kant zwart te houden en de andere kant een contrasterende 
kleur te geven, blijft het mogelijk om te ZIEN met welke kleur/rubber wordt geretourneerd. 
 
Vanaf 1 oktober zijn deze nieuwe kleuren rubbers te koop en de ITTF sluit niet uit dat er in 
de toekomst nieuwe kleuren worden toegevoegd aan het assortiment. 

  

http://www.depinpongers.nl/
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COMPETITIE  
We hebben er lang op moeten wachten, maar het ziet er naar uit 
dat we vanaf september weer competitie kunnen gaan spelen. 
Niets is zeker, er kan in de tussentijd nog van alles verkeerd lopen, 
zoals de uitbraak van een nieuwe corona-variant, maar laten we 
optimistisch blijven. 
 
Wedstrijdsecretaris Albert is inmiddels al aan de slag gegaan en 
inventariseert via de mail wie (weer) competitie wil gaan spelen. 
Hopelijk kunnen we weer minimaal 3 seniorenteams samenstellen, 
maar 4 zou nog mooier zijn. En een jeugdteam, dat zou helemaal 
fantastisch zijn. 
We wachten af, maar we weten zeker dat elke competitiespeler weer reikhalzend uitkijkt 
naar de eerste wedstrijd. 
 
 

DE TIJDREGEL 
Op het wereldkampioenschap van 1936 was de eerste slagenwisseling tussen Alex 
Ehrlich (Polen) en Farkas Paneth (Roemenië) pas na 130 minuten beslist. In 
datzelfde toernooi werd een wedstrijd tussen Vasile Goldberger-Marin uit Roemenië 
en de Fransman Michel Haguenauer afgebroken, omdat beiden na zevenenhalf uur 
compleet uitgeput waren. Tot dat moment stond het 5-3 in de vijfde set. Door te 
tossen werd de winnaar van de wedstrijd bepaald!! 
 
Met name deze wedstrijden waren aanleiding om in 1937 de tijdregel in te voeren. 
De duur van een set werd begrensd op een half uur. Later werd de regel aangepast naar 
20 minuten per game, de speler die de game leidde zou de game winnen. Bij een gelijke 
stand werd er een beslissend punt gespeeld. 
 
Op 1 oktober 1961 zette de European Table Tennis Union evenals de Deutsche 
Tischtennis Bund de maximale speeltijd per game (destijds tot 21 punten) op 15 minuten 
vast. Na 15 minuten trad de tijdregel in werking. Bij de navolgende games trad de tijdregel 
al na 10 minuten in.  
Op 1 januari 1966 werd de regel zodanig aangepast, dat na invoering van de tijdregel 
deze zou blijven gelden vanaf het begin van alle navolgende games.  
 
Wanneer in 2001 het puntensysteem van een game wordt veranderd van 21 naar 11 
punten, beslist de I.T.T.F. om de tijdregel na 10 minuten per game in te laten gaan, in 
plaats van 15 minuten zoals gold onder het 21-puntensysteem. De tijdregel zou ingaan 
indien beide spelers negen punten hebben behaald in een game. In 2010 werd de tijdregel 
iets aangepast. Indien beide spelers gezamenlijk 18 punten hebben behaald, treedt de 
tijdregeling in werking. Dit is ook het geval bij 10-8. 
 

http://www.depinpongers.nl/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wereldkampioenschap_tafeltennis_1936&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Ehrlich&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Ehrlich&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Farkas_Paneth&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Haguenauer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/European_Table_Tennis_Union
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Tischtennis-Bund
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Tischtennis-Bund
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Als een game na 10 minuten 'zuivere' speeltijd nog niet is afgelopen en beide spelers nog 
geen 9 punten hebben gescoord, treedt de tijdregel in werking. De scheidsrechter 
onderbreekt dan het spel. 
Wanneer de tijdregel in werking is, wisselt de opslag na ieder punt. Ten tijde van de 
tijdregel moet de serveerder het punt winnen voordat de tegenstander de bal 13x 
achtereenvolgens heeft teruggeslagen. Indien de 
tegenstander de bal 13x heeft teruggeslagen in 
een rally, verliest de serveerder het punt. 
Indien de tijdregel eenmaal is ingevoerd, blijft deze 
van kracht tot het einde van de wedstrijd. Alle nog 
te spelen games worden in dat geval, vanaf het 
begin gespeeld met de tijdregel. De 10 minuten 
'zuivere' speeltijd is de tijd zonder onderbrekingen 
zoals een blessure, materiaalbeschadigingen, 
handdoekpauzes, time-outs of wanneer de bal het 
speelveld verlaat. Tijdens onderbrekingen wordt 
de klok stilgezet.  
 
 
Tijdens de tijdregel krijgt de tweede scheidsrechter de taak van slagenteller. De tweede 
scheidsrechter telt luid en duidelijk de succesvolle terugslagen van de ontvanger. Bij 13 
terugslagen onderbreekt de scheidsrechter de rally en kent het punt toe aan de ontvanger. 
De tijdregel werd ingevoerd om de duur van een wedstrijd in te perken. In het bijzonder 
wanneer twee spelers zeer voorzichtig of passief spelen, kan het voorkomen dat de 
tijdregel in werking treedt.  
Op ons niveau binnen de afdeling komt het hanteren van de tijdregel in de praktijk nooit 
voor. Zolang we maar op tijd zijn voor de derde helft!! 
 
 

LID WORDEN  -  
LIDMAATSCHAP  - 
LIDMAATSCHAP OPZEGGEN  
Met deze bijdrage van Eelco – met dank van de 
redactie – willen we jullie attenderen op een aantal 
regels die gelden m.b.t. het lid worden, het lid blijven 
en het eventueel beëindigen van je lidmaatschap. 
Het laatste hopen we uiteraard niet zo vaak mee te 
maken. 
 
Zoals vele andere verenigingen is TTV De Pin Pongers altijd op zoek naar nieuw talent. 
Wij bieden graag jong en oud de mogelijkheid om een “balletje te slaan“ zoals de leden dat 
zelf veelal noemen.  
 

http://www.depinpongers.nl/
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Sinds 1985 is de vereniging een begrip in Wouwse Plantage en omstreken, alwaar de 
tafeltennis liefhebbers hun sport of favoriete spel kunnen beoefenen in de 2 
accommodaties waar we spelen in respectievelijk Wouwse Plantage en Wouw. 
In die accommodaties worden trainingen verzorgd door een zeer gedreven trainer, worden 
er wedstrijden gespeeld en worden er diverse evenementen gehouden ( o.a. de club-
kampioenschappen, een dubbeltoernooi, enz).  
 
TTV De Pin Pongers verstrekt met regelmaat een digitale Nieuwsbrief (zelfs in deze 
vervelende Corona periode). De redactie laat hierin veel aspecten van de sport aan bod 
komen, doet met behulp van de spelers verslag van de gespeelde competitiewedstrijden, 
toernooien, anekdotes enz. 
Wil jij vaker vrijblijvend tafeltennissen, gericht trainen, wedstrijden spelen, toernooien 
spelen en regelmatig op de hoogte gehouden worden over diverse nieuwsfeiten rondom 
onze vereniging en het tafeltennis in het algemeen: wordt dan lid. Hoe je dat doet lees je 
hieronder. 
 
LID WORDEN 
Lid worden van TTV De Pin Pongers gaat op een eenvoudige manier. Je komt op een van 
de trainingsavonden een keertje langs, neem je sportkleding mee (een leenbatje hebben 
wij eventueel ter beschikking) en doe gezellig mee. 
We spelen op vrijdagavond in Dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage en op dinsdagavond 
in De Geerhoek in Wouw. 
Je praat wat met de andere spelers, de trainer en/of een bestuurslid. Je krijgt dan te horen 
dat je een paar keer GRATIS mee mag trainen (max.3 keer). Daarna zal aan je gevraagd 
worden hoe je ervaring is. Vind je het leuk dan krijg je een inschrijvingssformulier mee. Dat 
moet je invullen, ondertekenen en inleveren (digitaal versturen kan ook) : 
secretaris@depinpongers.nl. 
 
LIDMAATSCHAP  
Na enkele dagen (bij drukte wegens werkzaamheden, ook de bestuurders zijn hard 
werkende mensen) ontvang je de eerste factuur. Normaliter ontvang je eens per 6 
maanden een factuur van onze penningmeester / administrateur. 
 
De kosten voor het lidmaatschap zijn uit een drietal componenten opgebouwd, namelijk: 

a) Basiscontributie NTTB 
b) Competitietoeslag 
c) Contributie TTV De Pin Pongers 

De Basiscontributie NTTB is het basislidmaatschap van ieder lid van TTV De Pin Pongers 
dat men (via ons lidmaatschap) afdraagt aan de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond) 
waar de vereniging bij aangesloten is. Dit bedrag is vastgesteld door de NTTB en kan 
gedurende een jaar worden aangepast (indexatie). Het exacte bedrag vind je op onze 
website onder het kopje “Inschrijven“. 
 
Competitietoeslag dient door ieder lid van de TTV De Pin Pongers te worden voldaan 
indien hij/zij competitie speelt. Ook dit bedrag draagt de vereniging af aan de NTTB, die 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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hiermee de kosten voor het regelen van de competitie bekostigt. Het exacte bedrag vindt 
je op onze website (“Inschrijven”). 
 
Contributie TTV De Pin Pongers is dat deel van de factuur waarvoor je gedurende de 
aangegeven periode (meestal eerste of tweede helft van een jaar) elke reguliere avond 
mag komen trainen, vrij spelen op de beschikbare tijden in de beschikbare zaal op de 
betreffende dag. Tijdens de Algemene  Ledenvergadering van TTV De Pin Pongers wordt 
het bedrag ieder jaar vastgesteld. Voor het huidige bedrag: zie onze website 
www.depinpongers.nl. 
 
LIDMAATSCHAP OPZEGGEN 
Natuurlijk hopen wij dat als je eenmaal lid bent, je nog tot in 
lengte van jaren dat zal blijven. Maar er zijn altijd 
omstandigheden, oorzaken waardoor men helaas het 
lidmaatschap wil opzeggen of moet opzeggen (bijv. bij het 
verhuizen naar een andere plaats).  
Opzeggen van het lidmaatschap bij TTV De Pin Pongers is 
wederom eenvoudig. Er zijn wel een paar regeltjes waar je 
aan moet voldoen c.q. rekening mee moet houden. 
 

Opzeggen kan op twee momenten van 
het jaar, namelijk uiterlijk vóór 1 juni of vóór 1 december.  

 
Stuur een e-mail aan onze secretaris via: 
secretaris@depinpongers.nl  
Als deze tijdig is ontvangen en je kosten van het lidmaatschap zijn voldaan tot resp. 30 
juni of 31 december van het betreffende jaar, dan is het allemaal in orde. 
 
TOT SLOT 
Naast het algemene lidmaatschap kan je bij TTV De Pin Pongers ook een soort 
proeflidmaatschap aangaan. Dit kan middels het aanschaffen van een zgn Strippenkaart.. 
Deze Strippenkaart geeft je het recht om een X aantal keer (max. 10 keer) op 
trainingsavonden een balletje te komen slaan/trainen. Dit alles voor een vast bedrag (zie 
onze website).  
Let op: de Strippenkaart geldt alleen voor het spelen op reguliere trainingsavonden. Met 
een Strippenkaart kan je NIET deelnemen aan competitie, clubkampioenschappen en/of 
andere toernooien/evenementen.  
Tevens kan een Strippenkaart slechts eenmalig worden aangeschaft. Het dient namelijk 
als een soort “proeflidmaatschap”. Na iedere keer als je bent komen spelen/trainen wordt 
de kaart afgetekend door de trainer. Is de kaart vol, dan moet je beslissen om al dan niet 
lid te worden. 
 
Tot zover de info over lid worden, het lidmaatschap en lidmaatschap opzeggen/ 
beëindigen.  Als je meer vragen hierover hebt kan je altijd terecht bij één van de 
bestuursleden. 

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

 EK 2021 
VOETBALPOOL 

VOOR 
TAFELTENNIS 

VERENIGINGEN  
 
 

We kregen via de mail bericht dat tafeltennisvereniging ODT uit Roosendaal een 
voetbalpool organiseert voor tafeltennisverenigingen in de afdeling Zuid-West. 
 
Inhoud van deze boodschap: 
Een jaar later dan gepland, maar het EK Voetbal 2021 zal deze zomer in ieder geval van 
start gaan!  
Welk land zal de opvolger worden van Portugal (winnaar van EK 2016) en zo dit 
felbegeerde, prestigieuze toernooi winnen?! Het zal een spectaculaire en spannende strijd 
worden tussen de grote voetballanden Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, 
Engeland, Kroatië, Nederland en misschien ook andere, verrassend sterk presterende 
landen!  
 
Op 11 juni 2021 zal het EK Voetbal 2021 dus weer losbarsten! Tijdens deze Europese 
kampioenschappen Voetbal 2021  is er een EK Voetbalpool voor tafeltennisverenigingen, 
waar je aan kan deelnemen!  
Voorspel de uitslagen van de verschillende wedstrijden en verdien extra punten met 
vragen over topscorers, de minst gepasseerde keeper, enz. 
 
Deelname kost € 3,00 en het op deze manier binnengekomen geld komt volledig terug bij 
de deelnemers in de vorm van 50% voor degene die het hoogste aantal punten behaalt, 
30% gaat naar de nummer 2 en 20% naar de nummer 3. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 4 juni 2021. 
 
Heb je interesse om mee te doen, laat dat dan even weten via een mailtje aan de redactie: 
redactie@depinpongers.nl 
We sturen je dan wat meer informatie en een inschrijfformulier toe.  
 

  
  

http://www.depinpongers.nl/
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
THEMA: TAFELTENNNIS IN DE VERKOOP 
De commercie lift mee met de populariteit van tafeltennis 
Rond 1880 ontstaat tafeltennis in Engeland, als tijdverdrijf voor de dagen dat het weer te 
slecht is om buiten te spelen. Met de groei aan populariteit wordt de sport een steeds 
aantrekkelijker doelwit voor de handel. Diverse tafeltennis-gerelateerde producten en 
advertenties duiken overal op. Een paar voorbeelden. 

 
Links een advertentie uit 1902, Pennsylvania, USA, lokale krant, 
van een plaatselijke schilder/behanger die brood ziet in het 
verkopen van tafeltennis spullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hierboven een advertentie uit 1902, met  
 aanmoediging om met Sinterklaas een 
 tafeltennisspel cadeau te geven. 

 
 
 
Links: 
Ook de plaatselijke muziekwinkel in 
Havana (Cuba) doet mee. Bij aankoop of huur 
van een piano wordt een tafeltennissetje voor 
een prikkie erbij geleverd. 
 
 
 

Hieronder één van de oudste advertenties voor tafeltennis, waarin wordt aangemoedigd 
om sportartikelen voor binnen en buiten te kopen als 
kerst- of nieuwjaarscadeau. Deze is gevonden in 
een tijdschrift uit december 1880 in Nieuw-Zeeland 
(links). Als je de advertentie goed bekijkt, zie je dat 
het tafeltennisspel hier “Parlour tennis” wordt 
genoemd (salon of huiskamer tennis).  
Het tafeltennisspel heeft in de loop der jaren 
verschillende benamingen gekend. Daarover méér in 
een volgende Nieuwsbrief. 

http://www.depinpongers.nl/
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Reclame voor Ping Pong Sigaren. 
Een Nederlandse advertentie uit 1904 met 
reclame voor sigaren die de merknaam 
Ping Pong hebben gekregen (links). 
 
Ook sigarettenfabrikanten haken in op de 
populariteit van tafeltennis (onder, 1902). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Links en onder: tafeltennis en vroege bierreclame. 
Perfect voor de derde helft na een competitiewedstrijd!  

http://www.depinpongers.nl/
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Maar er wordt ook 
geadverteerd met gezonde 
producten. 
 
Links een reclameposter uit 
de vijftiger jaren. 
 

 

Er zit muziek in tafeltennis! 
Afbeelding links: In 1902 kwam er een liedje op 
de markt met de titel I WANTS A PING PONG 
MAN. 
Best wel een leuk liedje, maar nooit in de 
hitparade terecht gekomen.  
Als je dit nummer wilt beluisteren (zeker de 
moeite waard!!), gebruik dan deze link: 
I Wants a Ping Pong Man - YouTube  
 
Recenter en met leuke animaties: 
The Ping Pong Song uit 2008. 
The Ping Pong Song - You Tube 
 
En voor de echte liefhebbers van dit muziek- 
genre een uit 2018 stammend nummer met 
filmpje van Armin van Buuren: 
Armin van Buuren - Ping Pong - YouTube 

 

http://www.depinpongers.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=cppmnPa1uTA
https://www.youtube.com/watch?v=f1BRuZXVJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Z8V5GfFeUDs
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En dan nu aandacht voor de quiz van Walter 

We (de redactie) hebben deze quiz de WELQ quiz genoemd. 
 
 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
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WELQ (WELKE LEUKE QUIZ)? 
Die hieronder natuurlijk!! 
 
Walter heeft een heel originele quiz bedacht met uitspraken van (oud-)senioren 
competitiespelers. Doe mee en win een leuke prijs. 
Wat voor prijs? Dat is een verrassing, net zoals Walters initiatief om een puzzel in te 
sturen. Maar het zal wel een verrassing zijn die de moeite van het deelnemen waard is. 
 
Walter heeft de oplossing niet meegestuurd, weet als enige de juiste antwoorden en is 
daarmee het enige jurylid. Wat (voor ons in ieder geval) nog het leukste is: ook de redactie 
heeft geen idee wat de juiste antwoorden zijn en mag eindelijk ook eens meedoen! 
 
LET OP: STUUR JE ANTWOORDEN NIET NAAR DE REDACTIE, MAAR DOE DIT 
RECHTSTREEKS NAAR WALTER: trainer@depinpongers.nl 
Als je je oplossing stuurt naar de redactie, dan zouden wij een onbedoeld voordeel 
kunnen hebben en dat willen we uiteraard niet. 
 
Laat massaal je waardering blijken voor deze puzzel en het werk dat erachter zit en stuur 
je oplossing of een andere reactie uiterlijk 31 mei naar bovenvermeld mailadres. 
 
1) Van wie is deze quote: 

“Ik sta waar de bal komt, daarom hoef ik niet te bewegen. Ik kan het spel lezen.” 
A) Jan-Ove Waldner, tafeltennis legende 

B) Jac Rosenboom, locale tafeltennis legende 

C) René Schijven, legendarisch verwijzer naar grootheden 

D) Michael van Loon, legendarischheid nog in de ontwikkelingsfase 

 

2) Van wie is deze quote: 

“Je bereikt het hoogste niet als je je doel te laag legt” 
A) Clarence Seedorf, voetballer, na een beruchte penalty 

B) Adrie Raaymakers, na een erg riskante service 

C) Walter van Gils, na een van zijn verloren finales van de clubkampioenschappen 

D) Bettine Vriesekoop, tijdens haar lezing ter ere van het 30-jarige jubileum van onze 

vereniging 

 

3) Van wie is deze quote: 

“Wim Groffen!” 
A) Oud-voorzitter Wim Groffen als hij scoorde met zijn speciale service 

B) Huidig voorzitter René Schijven als hij scoort met de “Wim Groffen service”  

C) De toernooi organisatie die de allereerste clubkampioen van onze vereniging 

uitroept 

D) Adrie Raaymakers als hij scoort met zijn speciale service 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:trainer@depinpongers.nl
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4) Hoe heeft Walter van Gils zichzelf niet genoemd tijdens het tafeltennissen? 

 

A) Kaaps Viooltje 

B) Fruitvlieg 

C) Walter van Gils 

D) Zak hooi 

E) Knoest 

F) Zoon van je moeder 

G) Gilske 

H) Pino 

I) Apie 

J) Pannenkoek 

 

5) Van wie en wanneer is deze uitspraak: 

“Al het goede komt in vijven” 
A) René Schijven over de reünie van de Spice Girls 

B) Team 2 bij het bestellen van porties bitterballen 

C) Koen Schuurbiers bij de start van de 5e game in een wedstrijd 

D) Eelco Ligtenberg bij de start van de 5e game in een wedstrijd 

 

6) Van wie en wanneer is deze uitspraak: 

“Sportief!” 
A) Jac Rosenboom als zijn tegenstander eerlijk aangeeft dat de bal van Jac de 

tafelrand raakt 

B) Jac Rosenboom als zijn teamgenoot op de fiets naar de wedstrijd komt 

C) Jac Rosenboom als hij zijn tegenstander zojuist flink van links naar rechts heeft 

laten rennen 

D) Jac Rosenboom als zijn tegenstander fout serveert 

 

7) Van wie en wanneer is deze uitspraak: 

“Overtuigende overwinning” 
A) Tom van Doorn na een zwaarbevochten, zeer nipte winstpartij 

B) Tom van Doorn na winst in een enorme veegpartij 

C) Tom van Doorn als Feyenoord 3 punten pakt 

D) Walter van Gils na een finale tegen Tom van Doorn 

  

http://www.depinpongers.nl/
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8) Ook bij andere verenigingen uit de regio hebben spelers soms opmerkelijke of  

 karakteristieke uitspraken. Dit geldt voor 4 van onderstaande uitspraken, maar 1  

 ervan horen we toch vooral bij iemand binnen onze eigen vereniging. Welke?  

 

A) “Die is er naast he” 

B) “Jezus te paard” 

C) “Dat is toch geen tafeltennis” 

D) “Hopsasa” 

E) “Godfried van Bouillon” 

 

9) Wie zegt er regelmatig “Ik kan ook alleen maar contra”? 

 

A) Rose-Marie de Koning 

B) Tom Schoonen 

C) Marjan Quak 

D) Kees Verhoeven 

 

10) Wie heeft de uitdrukking “Als je het maar kort houdt” geïntroduceerd binnen de 

 vereniging? 

 

A) Albert de Jong 

B) Kees Verhoeven 

C) Marjan Quak 

D) Koen Schuurbiers 

 
Vraag voor bij een gelijke stand: 
Welke opmerkelijke uitspraak of citaat mis je in deze quiz? 
 
 
 

 

Waag een gokje, doe mee en stuur je 
antwoorden op 

 

 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/

