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OVERPEINZINGEN VAN DE REDACTIE 
Voor jullie ligt al weer uitgave 411 van 
onze Nieuwsbrief. 
We stellen ons als redactie tot doel om 
alle leden, sponsoren en anderen met 
elkaar in contact te brengen en allerlei 
tafeltennisweetjes en –aangelegenheden 
te publiceren. 
 
In een tijd zonder competitie en 
toernooien hebben we er voor gekozen 
om allerlei tafeltennisgerelateerde 
onderwerpen op te diepen. We steken hier erg veel tijd in, maar zolang het nieuws met 
plezier wordt gelezen, is dat voor ons een voldoende “beloning” om door te gaan. 
 
Na een behoorlijk aantal Nieuwsbrieven in deze stijl te hebben uitgebracht, moeten we 
steeds meer constateren dat 

• puzzels en prijsvragen weinig reacties opleveren 

• op aanvragen voor het ontvangen van een extra uitgave nauwelijks wordt 

gereageerd 

• vanuit eigen leden geen bijdragen voor de Nieuwsbrieven worden geleverd 

 
We vragen ons serieus en in toenemende mate af wat jullie mening is over het toezenden 
en lezen van de Nieuwsbrieven. 
Alles bij elkaar voor ons voldoende reden om een stukje evaluatie in te bouwen. 
 
We zijn bezig om wat vragen op te stellen om te achterhalen wat jullie van de 
Nieuwsbrieven vinden en we zijn op zoek naar feedback over de inhoud, de layout en 
andere zaken over de Nieuwsbrief. 
Met andere woorden: 
De redactie is bezig met het samenstellen van een enquête over hoe jullie een en ander 
beleven en we zijn met name op zoek naar (opbouwende) kritiek, feedback, suggesties 
voor verbeteringen. Dit alles om ervoor te zorgen dat jullie in het vervolg Nieuwsbrieven 
krijgen toegestuurd die jullie zo goed mogelijk aanspreken. 
Zodra deze enquête klaar is zullen we deze aan onze lezers voorleggen. 
 
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. 
 
In deze Nieuwsbrief vind je een artikel over moderne varianten op ons tafeltennis spel. 
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD niet. 
Deze keer met als eerste thema TAFELTENNIS ALS SPEL VOOR DE ELITE. 
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Verder tref je in deze Nieuwsbrief nog andere onderwerpen aan die hopelijk de moeite van 
het lezen waard zijn, zoals een artikel over coaching en de eerste celluloid balletjes. 
 
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 (412) zal vrijdag 30 juli worden verzonden. We streven naar een 
uitgavepatroon op vrijdagen met een frequentie van 1 maal in de 2 weken. Zodra 
competitie en toernooien weer van start gaan, zullen we overschakelen naar een 
wekelijkse Nieuwsbrief op de maandagen. 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur heeft op woensdag 7 juli vergaderd, na lange tijd 
eindelijk weer eens geen digitale vergadering, maar een live 
vergadering bij René thuis (volgens René de eerste keer in 
zijn carrière als voorzitter dat er bij hem thuis vergaderd 
wordt). 
Er zijn weer een groot aantal punten besproken, waaronder 
de volgende zaken: 

• Op uitnodiging van basisschool Heilig Hart gaan we 

op 14 september deelnemen aan een Meet & Greet, 

bedoeld voor (toekomstige) ouders en leerlingen in 

Wouwse Plantage om de school en het verenigingsleven in het dorp te promoten. 

We gaan op de basisschool een tafel met robot opstellen en hopen die avond op 

veel belangstelling. 

• In het kader van privacy en AVG zijn we bezig met het ontwikkelen van een 

formulier waarin toestemming wordt gevraagd voor het al dan niet publiceren van 

persoonsgegevens in media.  

• Van De Geerhoek hebben we bericht gekregen dat de verhuizing naar een nieuw 

gebouw en de verbouwing/aanpassing daarvan in volle gang is. Volgens de laatste 

berichten gaan we straks in een mooie zaal spelen. Zodra meer bekend is, brengen 

we jullie op de hoogte. 

• Verder gaan we alvast nadenken over toernooien die er aan gaan komen, namelijk 

de Supercup en de Clubkampioenschappen 2021. We denken aan een datum in 

september resp. december. We brengen jullie tijdig op de hoogte. 

Een datum voor een volgende bestuursvergadering moet nog worden geprikt.  
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
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OP DE VALREEP 
Vlak voor de datum van het 
publiceren van deze Nieuwsbrief 
en dus redelijk vers van de pers, 
viel ons oog op een artikel in BN 
De Stem van dinsdag 13 juli. 
 
 
Hierbij feliciteren ook wij Wim met 
het toekennen van de Roosenspeld 
voor alles wat hij o.a. voor onze 
vereniging - en gezien 
nevenstaand artikel - ook op 
andere gebieden heeft betekend 
en nog steeds betekent. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
In de maand JULI tellen we 3 jarigen:  
 
04 Levi Verbocht 
12 Koen Schuurbiers 
19 Lisette van den Muijsenberg-van Meel 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met je verjaardag !!! 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020 
Als het goed is heeft iedereen hier al bericht van 
gehad: we gaan aan het eind deze maand na 
lange tijd weer eens spelen om de Club-
kampioenschappen. Tevens willen we het 
voorjaarsseizoen 2021 op een feestelijke wijze 
afsluiten. 
 
Op zaterdag 31 juli spelen we de uitgestelde 
kampioenschappen 2020, die zoals jullie weten 
vanwege de corona-lockdown in december 2020 
niet konden worden gespeeld. 
De kampioenschappen editie 2021 worden 
gepland in december. 
 
Hopelijk is nog niet iedereen op vakantie en is er 
sprake van een grote opkomst.  

 
 

MEDEDELING COMPETITIE 
Vorige Nieuwsbrief was het al aangekondigd: in september gaat als het goed is de 
najaarscompetitie 2021 van start. 
In de tussentijd hebben zich 2 leden aangemeld die hebben aangegeven ook competitie te 
willen gaan spelen: Qusai en Nader. 
Beide spelers worden – als we daarvoor toestemming krijgen van de competitieleider - 
toegevoegd aan team 3, waardoor de teamindeling er als volgt uitziet: 
Team 1:  Albert, Koen en Tom 
Team 2: Jac, René, Rose-Marie en Walter 
Team 3: Adrie, Kees, Marjan, Michael, Nader en Qusai 
 
We wensen Quisai en Nader veel plezier en succes bij hun eerste competitiewedstrijden 
voor De Pin Pongers, maar ze zullen net als andere competitiespelers moeten wachten tot 
de competitie in september gaat beginnen. In de tussentijd kan er nog veel getraind 
worden. 
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SLUITING ZOMERVAKANTIE 
De zomervakantie nadert met rasse schreden en daarmee zal ons trainings- en speelritme 
op een wat lager pitje komen.  
De laatste trainingen in De Geerhoek staan gepland op dinsdag 20 juli, de laatste kans om 
nog even te trainen voor de Clubkampioenschappen op 31 juli. 
Herstart van de trainingen in De Geerhoek: dinsdag 31 augustus. 
 
De Spil zal in de zomervakantie open blijven, zodat in de maand augustus voor de echte 
liefhebbers in ieder geval nog 1 keer per week op vrijdagavond kan worden gespeeld. 
De Spil gaat echter alleen open als er via de traininsapp blijkt dat er voldoende 
belangstelling is (minimaal 4 personen). 
 
 

FINANCIËLE MEEVALLER 
In het voorjaar van 2021 hebben we vanwege corona-maatregelen geen gebruik kunnen 
maken van onze speellocaties. Van het bestuur van De Spil ontvingen we bericht dat we 
de verschuldigde huur voor deze periode niet hoeven te betalen. Uiteraard zijn we blij met 
deze financiële meevaller en binnen ons eigen bestuur zullen we nadenken op welke wijze 
we deze vrijgekomen gelden ten goede kunnen laten komen aan onze club. 
 
 

TAFELTENNIS HUMOR 
 
 
 
 
 
 
 
        Snelle service in dit restaurant !! 
 
 
 

              Ja, dat komt omdat de ober 
                   een ex tafeltenniskampioen is 
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MODERNE VARIANTEN VAN TAFELTENNIS 
De laatste jaren zijn allerlei varianten op tafeltennis ontstaan. We zetten een aantal 
bekende en minder bekende sporten op een rij.  
 

Ultimate tafeltennis 
Ultimate tafeltennis is een vorm van 
tafeltennis, waarbij op vier aaneen 
geschoven tafeltennistafels wordt 
gespeeld. Het net is extra hoog met 32 
centimeter. Het is eigenlijk een 
samensmelting van tennis en 
tafeltennis. Door het grote speelveld is 
deze vorm van tafeltennis fysiek veel 
zwaarder. Vanaf 2015 worden jaarlijks 
officiële Nederlandse Kampioen-
schappen gehouden, alsmede ook 

Wereldkampioenschappen. De vereniging ODT (Roosendaal) organiseert al langere tijd 
(inmiddels al 5 keer) jaarlijks een Ultimate toernooi. De editie 2021 werd gespeeld op 9 
juli, dus als je eens een keer mee wil doen, dan moet je nog een jaartje wachten. 
 

Teqball 
Teqball is een combinatie van 
tafeltennis en voetbal. Teqball wordt 
gespeeld op een gekromde tafel en 
een gewone voetbal. Het kan worden 
gespeeld met twee, vier of meer 
spelers. De spelers mogen dezelfde 
lichaamsdelen gebruiken als bij het 
voetbal. In maximaal drie aanrakingen 
moet de bal op de helft van de 
tegenstander worden gespeeld. Men 
mag niet twee keer hetzelfde 

lichaamsdeel na elkaar gebruiken. Het aanraken van de tafel is eveneens verboden. Er 
zijn diverse Teqball varianten. 
 

Hardbat 
Bij de Hardbat tafeltennisvariant mogen alleen ouderwetse hardbats worden gebruikt. Een 
hardbat is een batje met korte noppen naar buiten zonder spons (tussenlaag), ook wel 
een “plankje” of een “HEMA-batje” genoemd. Hierdoor kan met deze batjes minder hard 
worden geslagen en met minder spin worden gespeeld. De sport is best populair in 
Nederland en er zijn jaarlijks officiële Nederlandse kampioenschappen. Vanaf 2002 
worden er door de WUTTO (World United Table Tennis Organisation) jaarlijks officiële 
wereldkampioenschappen voor spelers met hardbats georganiseerd. 
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iPONG 
iiPONG is een tafeltennisvariant waarbij wordt 
gespeeld op een kleine tafel van één meter lang, 
60 centimeter breed en maximaal 87 centimeter 
hoog. Deze vorm van tafeltennis is daarom zeer 
geschikt om te spelen in bedrijfskantines, 
schoolkantines en woonkamers. 
 

Tafeltennis TTX 
In 2016 heeft de ITTF de nieuwe tafeltennisvorm TTX gelanceerd, die voor snelle en 
spectaculaire wedstrijden moet zorgen. Bij TTX wordt een grotere en zwaardere bal 
gebruikt, die geschikter is voor buiten tafeltennis. Daarnaast zijn de TTX-batjes simpeler 
en komt er minder spin en effect van af. Verder heeft de variant TTX een aantal 
revolutionaire regels. Je scoort extra punten met 'wildcards' en 'winners'. 
Enkele eigenschappen van het spel: 

• Tijdbegrenzing: een set duurt 2 minuten. Bij gelijke stand na 2 minuten wordt een 
beslissend punt (sudden death rally) gespeeld. De set is ook ten einde als een 
speler 10 punten verschil heeft.  

• Elke speler mag één keer per set een 'wildcard' inzetten op eigen opslag. Een 
'wildcard' moet voor de opslag worden afgeroepen en levert 2 punten op in plaats 
van 1 voor de serveerder. 

• Een speler die een 'winner' slaat krijgt 2 punten in plaats van 1. Een 'winner' is 
een bal die niet wordt aangeraakt door de tegenstander. 

• Als een speler een punt maakt met een 'winner' op een 'wildcard' bal, dan krijgt 
deze speler 4 punten.  

 

Headis 
Headis is een internationale 
tafeltennisvariant waarbij in plaats van 
het batje het hoofd wordt gebruikt. Het 
plastic balletje is vervangen door een 
speciale Headis-bal, die iets zachter en 
kleiner is dan een voetbal. Het is 
toegestaan om op de tafel te klimmen. 
 

Schafeltennis 
Dit is een variant waarbij schaken en 
tafeltennis wordt gecombineerd. In de vorm 
van een toernooi wordt een aantal ronden 
gespeeld, waarbij de tegenstanders 
meestal 4 games tegen elkaar 
tafeltennissen (puntentelling tot de 11) en 2 
partijen snelschaken (5 minuten per 
persoon per partij). Diverse verenigingen 
organiseren schafeltennis toernooien. 
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Racketlon 
Racketlon is een sterk in populariteit groeiende sport waarbij je vier racket-sporten speelt 
tegen dezelfde tegenstander, namelijk tafeltennis, badminton, squash en tennis. 
Een racketlonwedstrijd bestaat uit 4 sets, één set in elk onderdeel. 
Kort en krachtig samengevat: 2 spelers, 4 sporten, sets tot 21 en elk punt telt. 
 

Clickball of Schuurpapier tafeltennis 
Bij deze vorm van tafeltennis wordt gespeeld met batjes met glad rubber, rubber wat lijkt 
op heel fijn schuurpapier. Door deze laag is het bijna onmogelijk om effect te geven en 
kan niet op tempo worden gespeeld. 
Deze vorm is ontwikkeld als “tegengas” voor ontwikkelingen, waarbij spelers sterk 
afhankelijk zijn van het materiaal (frame en rubber) waar ze mee spelen. 
Materiaal speelt bij deze vorm van tafeltennis geen rol meer in een wedstrijd en alles komt 
puur aan op de vaardigheden van de spelers. 
 

Push-Pong 
Push-Pong, ook wel bekend onder de naam 
schuiftafeltennis, is een vereenvoudigde en aangepaste 
vorm van tafeltennis. Het is speciaal ontwikkeld voor 
jonge kinderen en minder validen. Bij Push-Pong wordt 
het batje gebruikt om te duwen over de tafel. Hierdoor rolt 
de bal over de tafel i.p.v. dat deze stuitert.  
De bedoeling van het spel is niet om zo hard mogelijk te 
spelen en op die manier punten te scoren, maar om 
samen een record te halen door de bal zo lang mogelijk 
op tafel te houden. Als variatie hierop kunnen er mik-
onderdelen op de tafel worden geplaatst om op deze 
manier wel met een puntentelling te werken. 
Het spel kan worden gespeeld zonder tafeltennisnet of het 
netje wordt iets omhoog gedaan, zodat de bal er 
onderdoor moet. 
 
 

T2  
T2 is een in populariteit (vooral in Amerika) sterk groeiende 
variant op het klassieke spel. Op YouTube en Facebook kun 
je talloze filmpjes zien over T2-toernooien.  
Games tot 11 punten en er wordt gespeeld om “best of 7” 
(4 gewonnen games). Wie het eerst 11 punten bereikt, wint 
de game, maar twee punten verschil is niet nodig. 
Aan het begin van de wedstrijd wordt een klok gezet. Als na 24 minuten de wedstrijd nog 
niet beslist is, worden de resterende games gespeeld tot 5. Hier is de winnaar van de 
game de eerste die 5 punten haalt, zonder 2 punten verschil. 
Misschien eens een keer een T2 toernooi uitproberen bij De Pin Pongers? 
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DE EERSTE CELLULOID BALLETJES 
Tussen 1880 en 1890 werd aanvankelijk thuis gespeeld met balletjes van kurk, wol of 
papier. 
Rubberen balletjes waren korte tijd populair vanwege het veel betere springvermogen, 
maar werden in de thuismarkt toch niet veel gebruikt, omdat vanwege hun sterk 
stuiterende vermogen er regelmatig huisraad sneuvelde. 
Rond 1900 werd vanuit de USA de celluloid bal geïntroduceerd. Dit bleek een ideale 
oplossing. 
 
De eerste celluloid balletjes in productie 

 
Uit een groot vel celluloid werden 
ronde vormen gesneden, die 
vervolgens onder druk in een machine 
werden verhit en gesmolten tot een 
half balletje. 
Vervolgens werden beide helften aan 
elkaar gelijmd. 
Bij de oude balletjes kun je dan ook 
duidelijk de naad zien tussen beide 
helften. 
 
De tegenwoordige plastic balletjes  
worden naadloos gemaakt. Hoe dat in 
zijn werk gaat zal in een volgende 
Nieuwsbrief aan de orde komen. 
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COACHING IN VRAAG EN ANTWOORD 
Per 01-09-2016 zijn de regels voor coaching voor het laatst gewijzigd. 
We zijn gewend om teamgenoten te coachen na afloop van een game en vóór aanvang 
van de volgende game. 
Maar het is vanaf september 2016 ook toegestaan om tijdens de game te coachen. 
Coachen tijdens rally’s mag niet, maar zodra het spel even stil ligt tussen 2 rally’s, 
mag officieel in woord en gebaar gecoacht worden.  
 
Aan het woord is Igor Heller, secretaris van de Reglementscommissie van de NTTB. 
Waarom is deze nieuwe regel bedacht?  
“In het tafeltennis worden spelers al heel lang ook tijdens wedstrijden gecoached. Tot nog 
toe mocht dat alleen tussen de games en tijdens time-outs. In de praktijk zag je echter dat 
coaches ook tijdens de games via afgesproken gebaren, codes of gewoon hardop pratend 
advies gaven aan de speler. Dat mocht niet en veel coaches werden dan ook door de 
scheidsrechters weggestuurd. Vaak terecht, maar vaak ook onterecht omdat het voor de 
scheidsrechter heel moeilijk is te bepalen of de coach advies geeft of gewoon een 
zenuwtrekje laat zien. Als de scheidsrechters dit niet hoeven te doen kunnen ze zich 
concentreren op het goed waarnemen van het spel. En dat is in onze snelle sport al 
moeilijk genoeg.”  
 
Wie heeft de nieuwe spelregel bedacht?  
“Het is begonnen met een experiment in Duitsland. Dat beviel zo goed dat de Duitse bond 
na twee jaar besloot een voorstel voor een spelregelwijziging aan de ITTF voor te leggen. 
Dat voorstel werd tijdens de WK van 2015 aangenomen.”  
 
Geldt deze nieuwe regel voor tafeltennissers en coaches van alle niveaus en alle 
leeftijden?  
“Deze regel gaat in Nederland in alle NTTB-competities en toernooien gelden. Op alle 
niveaus en voor alle leeftijden.”  
 
Wat zal het te verwachten effect ervan zijn op tafeltenniswedstrijden?  
“Dat moet blijken. Als het goed is niet zo veel. Een coach mag nu wel tussen de rally’s 
door wat zeggen tegen de speler, maar het spel mag niet worden onderbroken. En de 
regel dat tijdens de games behalve in de toegestane onderbrekingen het spel zonder 
oponthoud door moet gaan blijft bestaan. Ongetwijfeld ga je vaker een coach wat horen 
zeggen tijdens de wedstrijd. Maar de speler mag niet naar de coach lopen of tussen 
punten wachten. Als er een punt gescoord is, moet het volgende punt altijd meteen 
daarna beginnen. En tijdens de rally’s moet de coach nog steeds zijn mond houden. Doet 
hij dat niet, dan zal een bondsscheidsrechter (als die er is) nog steeds waarschuwingen 
geven (gele kaart) en bij herhaling de coach wegsturen (rode kaart). En daar waar geen 
bondsscheidsrechters zijn, zal men elkaar ongetwijfeld goed in de gaten houden. 
Misschien gaan wedstrijden langer duren, maar aan de andere kant hoeven coaches nu 
tussen de games en in de time-outs minder tijd te gebruiken.” 
 
BRON: Website NTTB 
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 

THEMA: TAFELTENNIS ALS EEN SPEL VOOR DE 
ELITE 
Of toch niet? 

 
Tafeltennis werd lange tijd (tot na 1900) niet 
gezien als sport en zeker niet als volkssport, 
maar meer als vermaak voor de elite, als 
alternatief om binnen te spelen als het buiten 
te slecht weer was om te tennissen. 
Het “gewone volk” had weinig op met 
tafeltennis. Ze woonden klein, hadden geen 
ruimte om te spelen in de huiskamer en geen 
geld om materialen aan te schaffen.. 
 
In het begin ging het alleen maar om bezig 
zijn, zonder wedstrijdelement en waren de 
balletjes meestal van zacht materiaal, om de 
dure huisraad niet te beschadigen. 

“Deftige” kleding was gebruikelijk tijdens het spelen. 
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Nog wat voorbeeldjes van hoe 
tafeltennis als een elitaire sport 
werd ervaren en afgebeeld. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Links: 
 
Postkaart uit 1902. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rechts: 
 
Een postkaart uit 1907, getiteld: 
 
“Ping-Pong in High Society”.  
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Na 1900 begint tafeltennis steeds meer de 
hele wereld te veroveren. 
Het zijn met name Britse militairen die het 
spel in rap tempo verspreiden. 
Tafeltennis wordt daarmee steeds meer 
een volkssport. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op de foto links uit 2016 zie je dat Paus 
Franciscus een tafeltennisbatje krijgt. 
Zou tafeltennis dan toch elitair zijn ? 
 
Maar: 
Als je hieronder naar het bijbehorende geschenk 
kijkt (een witte tafel en witte balletjes!!) dan ga je 
wel  twijfelen. 
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EN DAN NU DE HAMVRAAG: 
Is tafeltennis echt een spel voor de elite? 
ONS ANTWOORD VOLGT HIERONDER. 
  
In de beginjaren, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, was tafeltennis zeker een tijdverdrijf dat 
was voorbehouden aan de elite. 
Maar zijn de tijden veranderd?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De prinsessen Beatrix en Irene achter de tafeltennistafel (foto uit 1958).  
 

 
 
 
The Beatles aan de tafeltennistafel. 
Foto uit 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de twee foto’s op deze pagina zou je nog even kunnen twijfelen en misschien nog 
denken dat tafeltennis inderdaad voorbehouden is aan de elite, maar als je kijkt naar de 
foto op de volgende pagina, dan is er geen twijfel meer mogelijk. 
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 D E     P O N G G 
 

 

 

 
 
Kijk maar eens heel goed naar de foto rechts. 
 
Als je naar het zure gezicht en de techniek 
van de Engelse prins Charles kijkt, dan kun je 
maar één ding concluderen: 
 
 

Tafeltennis in deze tijd is zo te zien 
géén sport (meer) voor de elite!! 
 
 
 
 
 
 
 

KUNST(IGE) BATJES 
In november 2014 werd in Londen een 
evenement georganiseerd met 
demonstratiewedstrijden van spelers en 
werden batjes geveild die versierd waren 
door kunstenaars. Alle opbrengsten 
gingen naar een goed doel. 
Hiernaast en hieronder een aantal van 
deze mooi versierde batjes. 


