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VAN DE REDACTIE 
Het corona-virus wordt langzaam maar 
zeker teruggedrongen en we mogen 
steeds meer. 
We mogen eindelijk in De Spil en De 
Geerhoek weer spelen, maar nog wel 
onder bepaalde voorwaarden. Maar deze 
beperkende voorwaarden verdwijnen 
steeds meer. 
Ook de competitie gaat mogelijk weer 
opstarten, waarover verderop meer. 
 
De redactie is benieuwd naar wat jullie vinden van de “Nieuwsbrieven nieuwe stijl”. 
In een van de eerstvolgende Nieuwsbrieven gaan we dan ook via een poll vragen naar 
jullie mening. 
. 
Net als de vorige keer plaatsen we een dubbele aflevering van de rubriek 

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
Deze keer met als eerste thema HOE HEET IK ? 
Gevolgd door het thema    TAFELTENNIS GAAT INTERNATIONAAL 
 

Verder tref je in deze Nieuwsbrief nog andere onderwerpen aan die hopelijk de moeite van 
het lezen waard zijn. 
Zo attenderen we jullie op een sportevenement dat je niet zo vaak op TV ziet: tafeltennis. 
Het gaat om de Europese kampioenschappen in Warschau. 
 
We herinneren jullie aan een aantal regeltjes en we sluiten deze Nieuwsbrief af met een 
hopelijk aansprekend artikel waarin we teruggaan in de tijd en wel naar de Tweede 

Wereldoorlog, getiteld ONTSNAPPING UIT COLDITZ. 
 
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 (410) zal al heel snel, over een week (vrijdag 2 juli), worden 
verzonden. Het betreft een speciale thema- uitgave, een EXTRA uitgave die alleen op 
verzoek wordt toegestuurd. Verderop (aan het einde van deze Nieuwsbrief) lees je meer 
over deze speciale uitgave. 
 
Uitgave 411 wordt weer een reguliere editie en die mag je in je mailbox verwachten op 
vrijdag 16 juli. 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur heeft op maandag 21 juni vergaderd. 
Het was weer een digitale vergadering, maar dit 
begint inmiddels wel te wennen. 
Maar in het “echt” vergaderen loopt toch wel wat 
prettiger en zoals het er nu naar uitziet, zullen de 
vergaderingen vanaf de volgende keer weer live 
plaats vinden. 
 
De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. 

Er is sprake van strengere regels m.b.t. individuele en 
hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden. Om 
eventuele risico’s uit te sluiten en een verantwoord beleid 
te kunnen voeren, is actie nodig. 
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 hebben inmiddels via de 

NTTB wat voorbeeldstatuten te pakken gekregen. 
De “normale” gang van zaken is dan dat het bestuur komt met een aantal 
wijzigingsvoorstellen in de statuten, dat deze voorstellen vervolgens in een Algemene 
Ledenvergadering worden besproken en vastgesteld en tenslotte belanden bij de notaris, 
die dit officieel vastlegt. Wordt vervolgd. 
 
Verder gaan we alvast nadenken over wat toernooien die er aan gaan komen, namelijk de 
Supercup en de Clubkampioenschappen. 
We denken aan een datum in september resp. december. Zodra we een geschikte datum 
hebben, laten we dat weten. 
 
De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 7 juli. Zoals het er nu naar uitziet, 
zal dat na lange tijd weer een “normale, live” vergadering gaan worden. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
In de maand JUNI tellen we als enige jarige:  
 
25 Mart Wesenbeek  (VANDAAG!!) 
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag !!! 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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WELKOM 
Een nieuwe rubriek die hopelijk vaker kan worden gevuld, waarin we onze nieuwe leden 
verwelkomen bij onze vereniging. 
Onze club heeft er een nieuw lid bij: Nader Qasem en telt nu in totaal 22 bij de NTTB 
aangemelde en geregistreerde leden. 
Nader is de afgelopen tijd al regelmatig op dinsdagavond en vrijdagavond aanwezig. 
 
Hartelijk welkom bij onze vereniging en we hopen dat je nog lang en met veel plezier bij 
ons blijft spelen en trainen. 
 
 

(FL)OUWE TAFELTENNISHUMOR 
(Jawel, “Flauwe” is met au en niet met ou, maar het blijft flauw) 

 

Waar is dat tafeltennisballetje toch gebleven ?  (1939) 
 
 

REGELS BARBEHEER DE SPIL 
Nu we weer regelmatig op de vrijdagavonden in De Spil mogen spelen en de bar onder 
voorwaarden weer open is, herinneren we jullie nog even aan de afspraken die er zijn 
inzake het barbeheer. 

 
Het regelen van het beheer van de bar valt in eerste instantie onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van De Spil. Het kan soms echter 
voorkomen dat wegens omstandigheden geen beheerder (meestal is 
dat Paula) aanwezig is. We hebben afgesproken dat wij in dergelijke 
situaties zelf voor het barbeheer zorgen. 
Het beheer kan uitsluitend worden overgenomen door één van onze 
eigen bestuursleden (Eelco, Jac, Lisette, René, Walter). 
Niemand van de andere leden heeft dus iets achter de bar te zoeken. 
 

Inmiddels hebben al 
onze bestuursleden via 
internet een verplicht 
Certificaat Verantwoord 
Alcohol Schenken 
behaald. 

http://www.depinpongers.nl/
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TEAMINDELING NAJAARSCOMPETITIE 2021 
De competitiespelers zijn door Albert 
inmiddels via de mail al op de hoogte 
gesteld: de Technische Commissie heeft 
samen met Albert de teams voor de 
najaarscompetitie 2021 samengesteld. 
 
Als de competitie doorgaat – en daar 
hebben we goede hoop op – gaan we met 
3 teams aan de slag en wel met de 
volgende spelers: 

TEAM 1 Albert, Tom en Koen 
TEAM 2 Jac, René, Rose-Marie en Walter 
TEAM 3 Adrie, Kees, Marjan en Michael 
 
Vanuit de Afdeling Zuid-West hebben we bericht gehad dat de teams worden ingedeeld 
op basis van hun gemiddelde rating, zoals die bekend was aan het einde van de laatst 
gespeelde competitiewedstrijd, de najaarscompetitie 2020 die na 4 speelrondes al werd 
afgebroken. Voor onze spelers komt dat neer op het volgende: 
 

Team  Rating 

1 Tom 1320 

1 Albert 1217 

1 Koen 1186 

   

2 Jac 1068 

2 Walter 1066 

2 Rose-Marie 1043 

2 René 1023 

   

3 Kees 819 

3 Adrie 805 

3 Marjan 709 

3 Michael Nog geen rating 

 
De gemiddelde teamrating voor team 1 is 1241, voor team 2 1050 en voor team 3 
waarschijnlijk 778. 
Voor team 3 is de gemiddelde rating nog even onduidelijk. Michael heeft nog weinig 
competitie gespeeld en heeft nog geen rating. Waarschijnlijk telt hij dan niet mee en dan 
komt team 3 uit op gemiddeld 778. Wanneer de rating van Michael als 0 telt, dan wordt 
het gemiddelde van team 3 583. 
 
Zoals hierboven al gemeld, zal de gemiddelde teamrating bepalend zijn voor de indeling, 
dat wil zeggen dat deze rating straks wordt gekoppeld aan een bepaalde klasse. 

http://www.depinpongers.nl/


6 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 409    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   25-06-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

We hebben op dit moment nog geen idee hoe dit gaat uitpakken en in welke klassen de 
teams op basis van hun rating in de najaarscompetitie zullen gaan uitkomen. 
Het kan zijn dat op het laatste moment wegens nieuwe aanmeldingen of afzeggingen er 
nog wat geschoven moet worden. Dit kan zelfs nog tot de najaarscompetitie halverwege 
gevorderd is, maar uiteraard alleen als daar goede redenen en noodzaak voor is. 
 
Feit is in ieder geval dat de definitieve opgave van de teams uiterlijk op donderdag 1 juli 
bij de competitieleider binnen moeten zijn. Deze gaat zich dan samen met een 
competitiecommissie buigen over de indeling en gaat een wedstrijdschema opstellen. 
We verwachten dat de definitieve indeling op zijn vroegst eind augustus/begin september 
bekend zal zijn. 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we het competitieschema voor het najaar al 
gepubliceerd. Voor alle zekerheid laten we hieronder nog een keer zien op welke dagen 
waarschijnlijk/mogelijk gespeeld gaat worden. 
 

Speelronde 1 2 3 4 5 

Week 13–18 sept. 20-25 sept. 27 sept.- 
2 okt. 

4-9 okt. 11-16 okt. 

Waarschijnlijke 
speeldatum 

17 
september 

24 
september 

1 
oktober 

8 
oktober 

15 
oktober 

 

Speelronde 6 7 8 9 10 

Week 25-30 okt. 1-6 nov. 8-13 nov. 15-20 nov. 22-27 nov. 

Waarschijnlijke 
speeldatum 

29 
 oktober 

5 
november 

12 
november 

19 
november 

26 
november 

 
 

TAFELTENNIS OP TV 
Concurrentie voor voetbalfans 
Vanavond (25 juni) kun je op televisie 
beelden zien van de Europese 
tafeltennis kampioenschappen in 
Warschau. 
Deze beelden worden uitgezonden door 
de zender Eurosport 1 (Ziggo kanaal 20) 
en beginnen om 20.15 uur. 
 
Ga je vanavond spelen in de Spil of heb 
je iets anders te doen? Kijk deze 
uitzending later terug of neem deze op. 
 
Nog meer wedstrijden van deze kampioenschappen zijn op dezelfde zender te zien op 
zaterdag en zondag, beide dagen vanaf 22.30 uur. 

  

TTV De Pin Pongers 

http://www.depinpongers.nl/
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SPELREGELS GEBRUIK TRAININGSAPP  
Anno 2021 is iedereen inmiddels wel bekend met Whatsapp. We gebruiken deze 
toepassing o.a. om op de dinsdagen en de vrijdagen aan te geven of je wel of niet komt 
spelen en/of trainen. 
 
Op verzoek van het bestuur brengen we graag wat 
spelregels onder de aandacht bij het gebruik van de 
trainingsapp. 

1. De app wordt uitsluitend gebruikt om te melden 

of je op dinsdagavond komt om te trainen of op 

vrijdagavond komt om vrij te spelen. 

2. Aanmelden in dezelfde week als de training of 

het vrij spelen plaats vindt.  

3. Aanmelden houdt in dat men komt. 

4. Aanmelden graag z.s.m., maar niet later dan 2 

uur vóór aanvang van de training/vrij spelen. We 

weten dan op tijd hoeveel mensen we kunnen 

verwachten, of het trainen/vrij spelen doorgaat 

en hoeveel tafels er opgesteld moeten worden 

bij het trainen en vrij spelen. 

5. Afmelden na aanvankelijke aanmelding uiterlijk 

1 uur vóór aanvang van de training/vrij spelen. 

 

 

BESTUURSWISSELING 
Eelco heeft te kennen gegeven wegens privé-omstandigheden een stapje terug te willen 
doen en zijn functie als penningmeester vacant te stellen. 
Per 1 juli 2021 wil hij het penningmeesterschap overdragen cq neerleggen en tot de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) als administrateur een aantal lopende 
zaken nog afwerken. 
Tot 1 juli 2021 verandert er in feite dus niets, daarna zal – vanaf 1 juli tot de eerstvolgende 
ALV – René optreden als interim-penningmeester. 
  
Een datum voor de eerstvolgende ALV moet nog worden vastgelegd 

Tijdens deze vergadering hopen we een nieuwe penningmeester in het bestuur te mogen 
verwelkomen. 
Mocht je interesse hebben om je als penningmeester in te zetten voor onze vereniging, 
laat dat dan aan een van onze bestuursleden weten. 
  
In ieder geval bedanken we Eelco alvast voor zijn jarenlange gewaardeerde inzet voor de 
vereniging en we zullen als bestuur in een later stadium nog uitgebreider afscheid nemen. 

  

http://www.depinpongers.nl/
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 

THEMA: HOE HEET IK? 
Oftewel in goed Nederlands: What’s in a name? 
Je zou “Hoe Heet Ik?” ook kunnen vertalen in “How Hot I?” (Jawel, ik had een 8 voor 
Engels op mijn eindexamen). 
Wat voor naam zullen we aan het pas uitgevonden spelletje geven? 
Vanaf het moment dat tafeltennis in de 19e eeuw zijn intrede deed, circuleerden talloze 
namen voor het spel zoals we dat nu kennen. 
 
Op deze en de volgende pagina’s laten we een 
groot aantal namen passeren die in de 
geschiedenis van ons spel terug te vinden zijn. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om oude, 
originele papieren advertenties en daarnaast 
om afbeeldingen van dozen waarop de naam 
van het spel is te vinden.  
Zo zie je rechts een doos met speltoebehoren 
onder de naam “PON-PON”. 
Het gaat bijna altijd om dozen die een compleet 
spel voor thuis bevatten, met een batje, een 
balletje en een netje. Meer heb je niet nodig.  
 
De naam “Ping Pong” was een geregistreerde merknaam, dus als je iets op de markt 
wilde brengen, moest je het wel een andere naam geven. 

Op deze en de volgende pagina’s nog een 
flink aantal varianten in namen. 
 
Links een advertentie uit 1902 van een 
winkel in Brazilië die tafeltennis setjes 
verkoopt. 
Let in deze advertentie maar eens op de 
verschillende namen die voor het spel 
destijds zoal circuleerden: 

 Ping-Pong 

 Table-Tennis 

 Wiff-Waff 
En nog niet eerder gezien: 

 Timo-Timo 
Een knap staaltje van helderziendheid en 
een eerbetoon aan de Duitse top 
tafeltennisser Timo Boll, die pas 79 jaar later 
zou worden geboren ????!!!!  
 

 

http://www.depinpongers.nl/
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Iedere fabrikant probeerde wel 
een (financieel) graantje mee te 
pikken uit de alsmaar sneller 
groeiende tafeltenniswereld. 
 
Deze fabrikant kwam met de 
naam “Flitterkins” op de 
proppen. 
 
 
 
 

 
Een naam waarmee heel veel werd 
geadverteerd, die het lang heeft 
volgehouden en op weg leek om dé 
naam voor het spel te worden, was 
GOSSIMA. 

 
 
Voor hetzelfde geld was onze naam nu: 
GOSSIMA CLUB DE PIN PONGERS 
 
 

 
 

  

http://www.depinpongers.nl/


10 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 409    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   25-06-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

 
En hier nog een paar namen en schrijfwijzen voor het 
spel, afkomstig uit een advertentie uit 1902 in een 
plaatselijke krant (Newport, Rhode Island, USA): 

 Pom-Pom 

 Whiff Waff 

 PING POM  

 Table Tennis 
 
Whiff Whaff kom je trouwens op allerlei manieren 
gespeld tegen: 
Whif Waff 
Whiff Whaff 
Wiff-Waff 
En steeds gaat het over hetzelfde, het spel dat we nu 
“tafeltennis” noemen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pim-Pam als advertentie en als compleet 
spel in een doos. 

http://www.depinpongers.nl/
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Nog wat varianten in namen, startend boven en 
met de klok mee: 
PIT-A-PAT, Fluff-Fluff en Parlour Tennis zijn nog 
meer namen voor hetzelfde spel. 

Parlour (huiskamer/salon) tennis is 
in ieder geval wel een heel 
toepasselijke naam voor het spel. 

 
 

 
 
Ook een 
toepasselijke 
naam: 
Home tennis 
 
Doos met 
daarop het nog 
nauwelijks te 
lezen 
onderschrift 
 
“Can be played 
on any dining 
table”  

http://www.depinpongers.nl/
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In Franstalige 
landen dook al 
snel de naam 
“Tennis de 
Salon” op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog een paar namen die circuleerden voor het spel: 

 Netto  

 Clip-Clap  
 
 

 Royal Game of Table Tennis  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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Van alle namen werden Ping Pong, Gossima, Whiff-Waff en Table Tennis uiteindelijk het 
meest populair en met deze namen werd dan ook het meest geadverteerd, zoals blijkt uit 
bovenstaande advertentie uit 1902. 
  

http://www.depinpongers.nl/
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DE MERKEN VAN SLAZENGER 

 
De firma Slazenger is een bekende fabrikant van tennismaterialen. 
Rond 1900 adverteerde deze firma met tafeltennismaterialen in de USA voor een sport 
die door hen Pom Pom genoemd werd (linksboven). 
 
De Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog 
Tussen 1899 en 1902 was Zuid-Afrika het toneel van een oorlog tussen Nederlandstalige 
Boeren en het Britse rijk. 
Omdat de naam Pom Pom associaties opriep met het gebulder van oorlogskanonnen, 
werd door de firma Slazenger speciaal voor de Britse markt een andere naam voor het 
spel geïntroduceerd: Whiff Whaff (rechtsboven). 
 
 
Al die namen die hierboven in de loop van het einde van de 19e eeuw werden 
geïntroduceerd, hadden alles te maken met rechten op namen. 
Ping Pong was al snel geregistreerd en alle andere gegadigden moesten daarom een 
andere naam verzinnen. 
 
 
Concurrentie tussen PING PONG en andere namen 
 
De fabrikant met de rechten voor de naam “PING PONG” 
veroordeelde alle andere namen fel en benadrukte dat 
zijn spel het enige echte tafeltennisspel is. 
Handelaars maakten daar gebruik van, zoals blijkt uit 
deze advertentie, met samengevat de tekst:  
 
“We hebben de voorraad van PARKER PING PONG 
opgekocht, de enige fabrikant in dit land die de naam 
PING PONG mag voeren. Handelaren zullen proberen 
om TABLE TENNIS te verkopen, wat hen een grotere 
winstmarge oplevert. 
Maar kijk naar PING PONG en dan zul je geen TABLE 
TENNIS kopen.” 
  

http://www.depinpongers.nl/
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Genoeg over allerlei namen voor ons spelletje. 
We stappen in de rubriek “Tafeltennis in woord en beeld” over op een volgend thema: 
“Tafeltennis gaat internationaal”. 
 

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 

THEMA: TAFELTENNIS GAAT INTERNATIONAAL 
Tafeltennis verovert de wereld 
Gestart in Engeland in het begin van de jaren 1880, maakte tafeltennis rondom de 
daaropvolgende eeuwwisseling snel naam over de hele wereld. Het waren met name 
Britse militairen die het spel over de gehele wereld verspreidden en in allerlei landen over 
de wereld werd er al snel volop geadverteerd. Hierbij wat voorbeelden. 
 
Op deze en de volgende pagina’s een aantal advertenties in plaatselijke krantjes uit het 
begin van de jaren 1900, voornamelijk 1900-1902, de jaren dat tafeltennis wereldwijd een 
enorme vlucht nam. 
 
 
 
 
PERU    
               CHILI 
 
 
 
. 
 

 
 
 
BRAZILIË 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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AUSTRALIË  
 
 
     SINGAPORE 
  
   
 
 

 CUBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
         
 
 
 
                      INDIA        

FRANKRIJK  

http://www.depinpongers.nl/
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OOSTENRIJK 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZWITSERLAND 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINLAND 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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NEDERLAND 

 
En in Nederland kon men natuurlijk niet achterblijven. 
Hierboven: Leeuwarden 1902, advertentie in een plaatselijke krant met de tekst: 
 
“U speelt toch Ping-Pong?? Niet! Welnu koop dan direct dit aangename Gezelschapsspel 
in TITUS POSTMA’S BAZAR L 215, Hofleverancier”. 
 
 
 
 
 
Rechts een Nederlandse advertentie (1901) van een sportzaak 
in Middelburg, die o.a. een “Ping-Pong-Spel” aanbiedt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Links een advertentie uit 1902 
van een sportzaak in Arnhem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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   NOORWEGEN 
 
 
   Advertentie uit 1901 van een winkel in Oslo 
   met de tekst: 
 
   Ny Forsyning  “Ping Pong” ---Bordtennis--- 
   Det nyeste engelske Selskabespil 
  
  Vertaald: 
  Nieuwe voorraad “Ping Pong” --- Tafeltennis --- 
  Het nieuwste Engelse Societyspel 
 
 

Het spel was aanvankelijk vooral in Engeland erg populair, maar veroverde snel de hele 
wereld. Talloze fabrikanten zagen een gat in de markt en brachten tussen 1900 en 1902 
hun eigen spellen uit, met alles wat nodig was in één doos: batjes, balletjes en een netje. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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TERUG IN DE TIJD 
Na een eerder uitstapje terug in de tijd over Ping Pong Diplomatie (Nieuwsbrief 406) volgt 
nu een stukje geschiedenis uit de tweede wereldoorlog met als titel 
 

ONTSNAPPING UIT COLDITZ 
Na de capitulatie van Nederland werd van de ruim 14.000 beroepsmilitairen het erewoord 
gevraagd. Zij moesten een verklaring ondertekenen dat zij niet in verzet zouden komen 
tegen de bezetter. 
Wie tekende kwam op vrije voeten, wie weigerde werd krijgsgevangen gemaakt en 
belandde samen met militairen die om een of andere reden als vluchtgevaarlijk te boek 
stonden in een krijgsgevangenenkamp. 
Deze krijgsgevangenenkampen waren vaak zwaarbewaakte kampen, waarbij de ene 
partij plannen maakte om uit het kamp te ontsnappen en de andere partij dat probeerde te 
verhinderen door allerlei veiligheidsmaatregelen te nemen. 
 
Een van deze krijgsgevangenenkampen was Colditz. 
Binnen de muren van dit kasteel verbleven de meest vluchtgevaarlijke officieren van de 
geallieerde strijdkrachten.  

. 

De krijgsgevangenen gebruikten in die tijd allerlei methodes die konden bijdragen aan een 
ontsnapping. Ze maakten kopieën van sleutels van deuren, kopieën van landkaarten en 
plattegronden, maakten hun eigen gereedschap en vervalsten persoonsbewijzen. 
 

Enkele meer of minder geslaagde ontsnappingspogingen 
Het is bekend dat een van de krijgsgevangenen tijdens een transport uit de trein sprong, 
bewusteloos raakte, maar er daarna in slaagde om te ontsnappen uit het ziekenhuis. Een 
ander verdween in de mist tijdens transport naar de tandarts. 
Voordat we naar de relatie met tafeltennis gaan, eerst nog een paar voorbeeldjes van 
ontsnappingen die denken wij de moeite van het lezen waard zijn. 
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De allereerste ontsnappingspoging 
Er kan er maar één de eerste zijn natuurlijk, niet zo spectaculair, maar 
omdat het de eerste was, volgt hier zijn verhaal. 
Op 12 april 1941 keerde een groep krijgsgevangenen terug na 
werkzaamheden in het kasteelpark. De gevangenen werden geteld en er 
ontbrak er één. 
Alle gevangenen moesten opdraven en hun gezichten werden vergeleken 
met beschikbare foto-identiteitskaarten. 
Het bleek dat een Franse luitenant met het nummer 398 ontbrak. Hij was 
weggekropen in een leegstaand huis bij het park, was daarna over een hek 
geklommen en ontsnapte. Uiteindelijk bereikte hij ongedeerd Zwitserland.  
 

Geverfde dekens 
Op 15 december 1941 probeerden twee Nederlandse officieren om verkleed als Duitse 
officieren de gevangenis te verlaten. Ze hadden uniformen gemaakt van geverfde dekens, 
versierd met insignes gemaakt van zilverfolie. Hun geweer was gemaakt van karton. Ze 
werden gesnapt door een bewaker. 
Eén van hen waagde in 1943 een tweede ontsnappingspoging. Hij zou worden 
overgeplaatst naar een ander kamp, sprong tijdens de reis uit de trein en ontsnapte. Later 
werd hij in een dorpje gearresteerd. Hij liet zich ontvallen dat hij uit Colditz kwam en werd 
daarheen teruggestuurd. Het lukte hem niet meer om nogmaals uit de trein te 
ontsnappen. 
 

Het matras 
Eind 1940 kwam een Britse officier er achter dat de Duitsers van plan waren om meerdere 
matrassen vanuit Colditz naar andere kampen over te brengen. Franse krijgsgevangen 
officieren kregen uiteindelijk opdracht om de matrassen in te laden. 
 
De Britse officier waarschuwde de Fransen dat één matras misschien wel eens wat 
zwaarder zou kunnen wegen, verstopte zich in een matras en slaagde er in om te 
ontsnappen. Hij had zijn ontsnappingspoging goed voorbereid, sprak voortreffelijk Duits, 
verkleedde zich in het pak van de Hitlerjugend en nam voldoende geld mee voor 
onderweg. Zijn plan was om via Stuttgart naar Wenen te reizen en van daaruit naar Polen. 
 
Op zijn ontsnappingsroute kreeg hij een lift van een SS-officier, die niet doorhad dat hij 
een krijgsgevangene in zijn auto meenam. Toen hij uiteindelijk Wenen bereikte, was zijn 
geld op en hij besloot – omdat hij een Amerikaanse stiefmoeder had en omdat Amerika op 
dat moment nog niet meedeed aan de oorlog - om hulp te vragen bij het Amerikaanse 
consulaat. 
Zijn hulpverzoek werd door de Amerikanen echter afgewezen. 
Op dat moment was hij al negen dagen op de vlucht en hongerig, uitgeput en platzak viel 
hij in een park in slaap. Hij werd daar opgepakt en keerde terug naar Colditz met als straf 
3 maanden eenzame opsluiting.  
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De relatie met tafeltennis 
Intussen nieuwsgierig geworden? We gaan naar een misschien wel wat vergezochte 
relatie tussen Colditz en tafeltennis, maar die bestaat wel degelijk.  
 
Inlichtingendiensten probeerden regelmatig om van buitenaf krijgsgevangenen te helpen 
ontsnappen en stuurden hen postpakketjes, zogenaamd van familieleden. 
In deze pakketjes werd van alles verborgen, zoals kaarten, kompassen en geld. De 
bezetter deed er uiteraard alles aan om dat soort pakketjes te onderscheppen.  
Bruikbare spullen werden verstopt in voorwerpen als potloden, speelkaarten, bordspellen, 
knopen, veters ….. en daar komt de link met tafeltennis:  
in het handvat van een tafeltennisbatje. 
 
De truc met het batje werd door de Duitsers helaas ontdekt. 
Het tafeltennisbatje dat destijds is gebruikt zou een leuke 
aanwinst zijn voor een museum, maar werd helaas 
vernietigd. 
Als “bewijs” is wel een foto (rechts) bewaard gebleven, die 
te zien is in het museum van Colditz. 
Hoewel de relatie tussen tafeltennis en Colditz dus maar 
heel zijdelings is, zijn de pogingen om te ontsnappen vaak heel vernuftig en de moeite 
van het lezen waard. 
Daarom volgen om dit artikel mee af te sluiten nog een aantal min of meer geslaagde 
uitbraakpogingen. 
  

De kantine tunnel 
Vanuit een gat in de vloer van de kantine kregen Britse 
krijgsgevangenen toegang tot afvoer en riolen onder het kasteel.  
Het plan was om deze gangen verder uit te graven tot ze 
uitkwamen op een klein stukje grasveld. Van daar uit zouden ze 
verder naar beneden klimmen, over de muren van het kasteel. 
 
Omdat ze wisten wie van de Duitsers die avond wacht zou 
lopen, zamelden ze geld in om die Duitser om te kopen. 
Na 3 maanden voorbereiding was het zo ver. Een van de Britten 
liet zich ’s avonds opsluiten in de kantine, opende daarna de 
deuren en kroop samen met 7 Britse en 4 Poolse 
medegevangenen door de riolen naar buiten. 
Ze wisten echter niet dat ze door de omgekochte Duitse 
wachtpost waren verraden. Ze werden opgewacht door de 
Duitsers en weer gevangen gezet. 
 
En de omgekochte Duitse wachtpost? 
Die mocht zijn omkoopgeld houden, kreeg extra verlof, promotie en een onderscheiding. 
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De Rode Kruis theekist 
In 1942 werd de Britse luitenant Dominic Bruce na een eerdere vluchtpoging uit een 
ander krijgsgevangenenkamp (hij probeerde vermomd als Rode Kruis arts te ontsnappen) 
overgebracht naar Colditz. Toen een nieuwe commandant in Colditz werd aangesteld, 
beval deze dat krijgsgevangenen nog maar een beperkt aantal persoonlijke bezittingen 
mochten hebben. Ze kregen kisten om hun overtollige spullen in te doen    

             

Luitenant Bruce – klein van stuk – greep onmiddellijk zijn kans en verstopte zich in een 
van de kisten, samen met een vijl en een 12 meter lang touw van bedlakens. De kisten 
met inhoud werden overgebracht naar een opslagruimte op de derde verdieping en die 
nacht vond de ontsnapping uit het kasteel plaats. 
Toen de Duitsers de volgende dag het open raam en de 
lakens ontdekten, zagen ze al snel de lege theekist, 
waarop Bruce had geschreven: 
Die Luft in Colditz gefällt mir nicht mehr. Auf Wiedersehen! 
(De lucht in Colditz bevalt me niet meer. Tot ziens!) 
Bruce werd een week later alsnog opgepakt, toen hij zich 
in Danzig aan boord van een Zweeds schip wilde 
verstoppen. 

      Museum Colditz: de kist waarin Bruce ontsnapte 

 

De WC-ontsnapping            

Het krijgsgevangenenverblijf grensde aan een van de verblijven van de Duitse 
Kommandantur en aan de andere kant daarvan was een wc. Door bij de wc naar buiten te 
klimmen, kwam men in het park en zou men kunnen ontsnappen. Op de deur van de wc 
werd een bordje met "Kein Eingang" gehangen. Een verkeerde tekst, het had “Kein 
Eintritt” moeten zijn, waardoor de Duitsers meteen doorhadden dat iets niet klopte. Toen 
vijf groepjes op 31 juli 1941 twee aan twee via de wc ontsnapten, werden ze in het park 
door de Duitsers opgewacht. 
Had op school nou toch maar beter opgelet tijdens de Duitse les!! 
 
Tot zover wat voorbeelden van meer en minder geslaagde ontsnappingspogingen. 
Er zijn nog meer pogingen geweest, waarvan er 2 echt bijzonder en opvallend zijn: 
 

 Het zweefvliegtuig 

 De Duitse dame 

 
Hoe deze twee vluchtpogingen zijn opgezet, hoe ze uitgevoerd werden en of ze gelukt 
zijn, we laten jullie op de volgende pagina alleen maar kort even kennis maken met beide 
pogingen, die allebei zonder twijfel heel origineel en heel spectaculair genoemd mogen 
worden. 
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Het zweefvliegtuig 
Bij één ontsnappingspoging aan het eind van de oorlog 
was een zweefvliegtuig betrokken, gemaakt door vier 
Engelse gevangenen. Het vliegtuig werd gebouwd en 
bewaard op de zolder van de kerk van het kasteel. 
Links een originele foto van het vliegtuig op zolder. 
 
Zou het vliegtuig echt gewerkt hebben? 
Het is na afloop van de oorlog werkelijk 
uitgeprobeerd en het resultaat? 
 

 

De Duitse dame 
Op 5 juni 1941, bij hun terugkeer van het park naar het kasteel, zagen 
Britse krijgsgevangenen dat een voorbijlopende Duitse dame per 
ongeluk iets had laten vallen. Dit voorwerp werd voor haar het begin 
van het einde. 
 
Wat was hier aan vooraf gegaan, wat had ze laten vallen, hoe 
kwam zij daar terecht, wat was ze van plan? 
 

De Duitse dame in museum Colditz 

 

 Wil je het verhaal weten achter de Duitse dame? 

 Wil je weten hoe het vliegen met het zweefvliegtuig is afgelopen? 

 Wil je meer lezen over andere spannende en spectaculaire geslaagde en niet-

geslaagde ontsnappingspogingen? 

 
Laat het de redactie via de mail weten, dan sturen we je volgende week vrijdag 
(2 juli) een EXTRA, EENMALIGE, SPECIALE EN TUSSENTIJDSE uitgave van de 
Nieuwsbrief (editie 410) toe: redactie@depinpongers.nl. 
Deze uitgave is een echt uniek themanummer over één onderwerp (Colditz) en dit 
bevat - naast de complete verhalen over De Duitse dame en Het Zweefvliegtuig- nóg 
meer waargebeurde en spannende verhalen met originele foto’s uit o.a. het Colditz-
museum en wordt alleen toegezonden als je reageert.  
IEDEREEN (leden, sponsors, donateurs en anderen aan wie de Nieuwsbrief is 
toegezonden) mag reageren en krijgt op zijn/haar mailadres dan een tiental pagina’s 
met “COLDITZ DEEL TWEE” toegezonden. 
Zorg dat je deze aflevering niet mist. Deze is zeker de moeite waard!! 
 
Colditz was zeer sterk bewaakt, telde meer bewakers dan gevangenen en gold als 

absoluut ‘escape-proof’. In de 4,5 jaar dat Colditz als krijgsgevangenenkamp dienst deed 

waren er meer dan 300 pogingen om te ontsnappen, waarvan er 130 lukten om buiten de 

muren van Colditz te geraken. Maar 18 krijgsgevangenen wisten daadwerkelijk te 

ontsnappen. 
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