DE PONGG
NIEUWSBRIEF VAN TTV DE PIN PONGERS

OPGERICHT 11 OKTOBER 1985

NIEUWSBRIEF 413

WOUW

Redactie: Jac Rosenboom & René Schijven

13-08-2021

WOUWSE PLANTAGE

DE

PONGG

VAN DE REDACTIE
We zijn al weer toe aan uitgave 413 van
onze Nieuwsbrief.
In deze Nieuwsbrief vind je een oproep
voor een tweetal vrijwilligers binnen de
vereniging en doen we uiteraard
uitgebreid verslag ons eerste toernooi dit
jaar, namelijk de uitgestelde
clubkampioenschappen 2020, die werden
gespeeld op zaterdag 31 juli.
Daarnaast heeft de redactie weer een
aantal onderwerpen bijeen geharkt, waarvan we hopen dat die de moeite van het lezen en
het bekijken waard zijn, waaronder wat humoristische tafeltennis plaatjes en een artikel
over de wijze waarop tegenwoordig tafeltennis balletjes worden gemaakt.
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD niet.
Deze keer met als thema: EEN GOEDE KOPIE IS NOOIT WEG.
Het is nog ruim een maand wachten tot de COMPETITIE weer gaat beginnen.
Hebben jullie er ook zin in?
Wij zijn in ieder geval benieuwd wie onze tegenstanders gaan worden. Begin september
hopen we meer te weten. Dat is al over een paar weken!!
Tot zo lang zul je nog moeten wachten tot we onze Nieuwsbrieven weer met hopelijk veel
positief competitienieuws kunnen vullen.
Wil je af en toe zelf een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief, wil je iets delen of heb je
vragen/opmerkingen over de inhoud, het kan altijd. Aarzel niet en laat via een mailtje iets
weten: redactie@depinpongers.nl.
De volgende Nieuwsbrief (414) zal vrijdag 27 augustus worden verzonden.
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Er is geen nieuws van het bestuursfront. De
afgelopen periode is geen bestuursoverleg
geweest. Een volgende datum voor een
bestuursvergadering is nog onbekend, deze
moet nog worden gepland.
.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde
willen stellen, laat het weten via
secretaris@depinpongers.nl
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VERJAARDAGSKALENDER
In de maand AUGUSTUS hebben we ‘één jarige::
22

René Schijven

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag !!!

HET ECHTE TAFELTENNIS
Links
en
rechts:
Dit is
letterlijk
“tafeltennis”

Tafeltennis kan
tot op hoge
leeftijd worden
gespeeld.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKELSPEL 2020
Verslag: René Schijven.
Op zaterdag 31 juli 2021 werden in dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage, met
terugwerkende kracht, de uitgestelde clubkampioenschappen enkelspel 2020 bij TTV De
Pin Pongers afgewerkt. Zo kon op de laatste dag van het seizoen 2020/2021 toch nog een
winnaar van de hoogste sportieve eer binnen de club worden aangewezen.
Daar een aantal coryfeeën en vaste deelnemers om uiteenlopende redenen ontbraken,
was bij aanvang bekend dat er in elk geval weer eens een nieuwe winnaar op de
inmiddels rijke en lange eeuwige ranglijst kon worden bijgeschreven.
Sinds 2008 waren er slechts drie verschillende winnaars, namelijk Koen Schuurbiers (6x),
Tom van Doorn (4x) en inmiddels ex-lid Laszlo Czika (2x).
Van de 9 deelnemers (Jac, Jürgen, Marjan, Michael, Nader, Qusai, René, Tom (S) en
Walter), aan deze editie had alleen Walter al eens in de finale gestaan. In 2010 verloor hij
van Koen Schuurbiers, in 2012 van Tom van Doorn en in 2014 moest hij de winst aan
Laszlo Czika laten. Van de andere deelnemers stonden Jac (1x) en René (2x) in de halve
finale, waarbij Jac al eens ‘brons’ won. Marjan haalde in 2019 de kwartfinale. Michael en
Tom deden voor de tweede maal mee, Jürgen, Nader en Qusai deden voor de eerste
maal mee.
De organisatie was bij voorzitter René Schijven in handen. Het format was sinds hij de
touwtjes in handen heeft altijd dezelfde geweest: een start met een poulefase, waarbij
iedereen doorgaat naar de knock-outfase van het toernooi, en een sportieve middag
gericht op zoveel mogelijk wedstrijden voor iedereen.
In de poulefase wordt zoals gebruikelijk gespeeld in een best-of-three; in het vervolg een
best-of-five. Bij uitschakeling in het knock-outschema wordt een schaduwtoernooi
gespeeld om de definitieve eindklassering compleet te krijgen in een best-of-three. De
eindstand in de poule is bepalend voor de plaats in het vervolgschema. De poules worden
bepaald door de zogenaamde ELO-rating met eventueel inloten voor de overige
deelnemers.
Van de aanwezige deelnemers hadden 4 spelers een ELO-rating. Jac was daardoor als
eerste geplaatst, Walter als tweede. René was de nummer drie en Marjan de nummer vier.
Poule A kende derhalve Jac als groepshoofd en in Poule B was dat automatisch Walter.
René werd in poule A geplaatst, Marjan in poule B. Middels loting kwamen vader Nader en
zoon Qusai in poule A terecht, evenals Tom Schoonen. Poule B werd tot slot aangevuld
met Jürgen en Michael.
Hieronder de uitslagen van alle groepswedstrijden in de volgorde waarin zij zijn afgewerkt:
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Groepswedstrijden
Ronde 1:
1)
2)

Jac – Qusai
René – Tom

(2 – 0)
(2 – 0)

11 – 3, 11 – 2
11 – 7, 11 – 9

3)
4)

Walter – Jürgen
Marjan – Michael

(2 – 0)
(2 – 0)

11 – 2, 11 – 3
11 – 8, 11 – 8

Ronde 2:
1)
2)

Jac – Tom
Nader – Qusai

(2 – 0)
(2 – 1)

11 – 8, 11 – 5
11 – 4, 8 – 11, 11 – 8

3)
4)

Walter – Michael
Marjan – Jürgen

(2 – 0)
(2 – 0)

11 – 0, 11 – 6
11 – 4, 11 – 4

(2 – 0)
(2 – 0)

12 – 10, 11 – 6
11 – 4, 11 – 4

(2 – 1)
(2 – 0)

6 – 11, 11 – 5, 11 – 6
11 – 3, 11 – 4

(2 – 0)
(2 – 0)

11 – 6, 11 – 1
11 – 8, 11 – 7

(2 – 1)
(0 – 2)

9 – 11, 11 – 7, 11 – 5
7 – 11, 8 – 11

Ronde 3:
1)
2)

Jac – Nader
René – Qusai

Ronde 4:
1)
2)

René – Nader
Walter – Marjan

Ronde 5:
1)
2)

Tom – Qusai
Michael – Jürgen

Ronde 6:
1)
2)

Jac – René
Nader – Tom
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Eindstand poulefase
Poule A
1. Jac Rosenboom
2. René Schijven
3. Tom Schoonen
4. Nader Qasem
5. Qusai Qasem

4–4
4–3
4–2
4–1
4–0

8–1
7–3
4–4
4–8
1–7

98 – 57
95 – 90
73 – 65
83 – 96
43 – 96

Poule B
1. Walter van Gils
2. Marjan Quak-De Groot
3. Michael van Loon
4. Jürgen Lakebrink

3–3
3–2
3–1
3–0

6–0
4–2
2–4
0–6

66 – 18
51 – 46
44 – 59
28 – 66

Samenvatting groepsfase
In ronde 1 werden alle vier wedstrijden in straight games
beslist. Dat wil zeggen: in een best-of-three. René kwam
in zijn openingspartij tegen Tom in een mooie pot op 2-0
en wilde zich opmaken voor het vervolg, even vergeten
dat ie reeds binnen was. Fraai was ook het duel tussen
Marjan en Michael, waarbij de ervaring van Marjan de
doorslag gaf.
In ronde 2 viel de bagel van Walter tegen Michael op,
die er geen gras over liet groeien en snel wilde winnen.
Spannend was de partij tussen vader Nader en zoon
Qusai, wat de eerste driegamer van de dag opleverde:
Nader won.
In ronde 3 gaf Nader vol gas tegen Jac, maar in beide
games was de veteraan eerder bij de finish.
Een van de poule wedstrijden

In ronde 4 deed Nader dat tegen René nogmaals en pakte hij met zeer indrukwekkend
spel de eerste game. Foutjes in het vervolg leverden toch een verwachte zege op voor de
laatstgenoemde. Walter won tegen Marjan de strijd om de poulewinst in hun groep.
In ronde 5 konden ‘de nieuwelingen’ aan de bak, waarbij Tom en Michael net over meer
ervaring beschikten dan Qusai en Jürgen.
In ronde 6 streden Jac en René voor de poulewinst, waarbij René de eerste game stal,
maar er daarna niet echt meer aan te pas kwam. Tom won knap in twee games van
Nader.
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Het vervolg
Omdat er 9 spelers deelnamen en iedereen een plaatsje in het tweede deel van de
middag gegund werd, maar wel een knock-outsysteem gehanteerd werd, moest er een
beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie van de twee nummers laatst in de groep
dat ene ticket kreeg voor een plaats in de kwartfinale. In een zogenaamde round-robin in
een best-of-five kwam in een mooie partij tussen Qusai (A5) en Jürgen (B4) in straight
games laatstgenoemde uit de koker rollen. Jürgen ging dus door voor de hoofdprijs, Qusai
was nu uitgeschakeld.

Round-robin
Qusai Qasem – Jürgen Lakebrink

(0 – 3)

9 – 11, 6 – 11, 6 – 11.

Kwartfinale
Vanaf nu ging het om het ‘eggie’, waarbij dus alle
partijen in het hoofdtoernooi in een best-of-five
gespeeld zouden gaan worden. Omdat op twee tafels
gespeeld werd en Jürgen net zijn plaats bij de beste 8
verworven had, werd besloten om met de ‘onderste
helft’ van het schema te beginnen.
Nader pakte tegen Walter de nodige punten, maar ging
er toch gewoon in drieën vanaf. Dat gold ook voor
Michael tegen René. Het sprookje van Jürgen eindigde
vervolgens toch dan echt tegen Jac. De mooiste partij
van de middag was toch wel die tussen Marjan en Tom.
Tom pakte de eerste game, maar Marjan de tweede en Kwartfinale: Marjan tegen Tom
de derde game. Tom gaf zich niet gewonnen en pakte
knap de vierde, maar Marjan won de beslissende vijfde game.
1. Michael van Loon – René Schijven
2. Nader Qasem – Walter van Gils
3. Jac Rosenboom – Jürgen Lakebrink
4. Marjan Quak-De Groot – Tom Schoonen

(0 – 3)
(0 – 3)
(3 – 0)
(3 – 2)

7–11, 4–11, 7–11.
8-11, 8-11, 5-11.
11-5, 11-8, 11-5.
8-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-7.

Strijd om plaatsen 5 / 6 tot en met 8 / 9:
1)
2)

Jürgen Lakebrink – Tom Schoonen
Michael van Loon – Nader Qasem

(0 – 2)
(2 – 0)

5 – 11, 3 – 11.
11 – 7, 11 – 8.

Beide partijen eindigden in straight games, waarbij vooral de partij tussen Michael en
Nader genieten was voor het aanwezige publiek, dat reeds aangevuld was met Albert de
Jong en Erna Lakebrink. Tom snelde op routine naar de winst, maar Michael en Nader
bestookten elkaar met enorme kanonskogels. Michael won die oorlog.
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Halve finale
1)
2)

Jac Rosenboom – Marjan Quak-De Groot
René Schijven – Walter van Gils

(3 – 0)
(3 – 0)

11-5, 11-9, 11-8.
11-8, 11-9, 11-8.

Er waren nog vier spelers over die nog
voor de hoofdprijs streden. Zoals toch
wel vaker bleek de ELO-rating een juiste
graadmeter: de hoogste vier geplaatste
spelers raakten tot de halve eindstrijd.
Jac won in straight games van Marjan
en plaatste zich voor de eerste maal
voor de finale van de
clubkampioenschappen enkelspel.
Marjan had met een plek in de halve
finale eveneens haar beste prestatie
ooit geleverd.
Halve finale: Marjan tegen Jac

Van de andere halve finale werd
vooraf veel verwacht, maar de partij
was niet echt hoogstaand. Daarvoor
speelden beide spelers erg
behouden, waarbij Walter toch wel de
nodige kansjes mistte en René zag
profiteren. Met bijna dezelfde cijfers
als de hierboven genoemde wedstrijd
sloeg ook René zich toch wel
verrassend naar zijn eerste finale
ooit.
Halve finale: Walter tegen René

Strijd om plaatsen 5 / 6 tot en met 8 / 9:
1)
2)

Tom Schoonen – Michael van Loon
Jürgen Lakebrink – Nader Qasem

(2 – 0)
(0 – 2)

12 – 10, 11 – 1.
7 – 11, 7 – 11.

In het geval van de eerstgenoemde wedstrijd werd vooraf bepaald dat de winnaar van dit
duel de nummer 5 van de dag zou worden. Tom won in een thriller de eerste game,
waarna bij Michael de pijp leeg was. Nader won met tweemaal dezelfde gamescore van
Jürgen.
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Jürgen Lakebrink – Qusai Qasem
Nader Qasem – Michael van Loon

(2 – 1)
(2 – 1)

11-7, 11-13, 11-6.
11-8, 12-14, 11-6.

In de slotronde om de plaatsen 6 tot en met 9 werd nog volop aanvallend tafeltennis
gespeeld. Dat leverde nog de mooiste punten op, maar ook veel foutjes. Hierdoor twee
lange partijen, waarbij Jürgen de 8e plaats greep en Qusai uiteindelijk 9e werd. Nader
nam tegen Michael revanche voor een eerdere nederlaag en werd zodoende toch nog 6e
en Michael werd dus 7e.

Kleine finale
Marjan Quak-De Groot – Walter van Gils

(0 – 2)

6 – 11, 6 – 11.

Een wedstrijd die niemand echt graag speelt, omdat de partij hiervoor uitschakeling voor
de hoofdprijs betekende. Walter won in een zogenaamde ‘death rubber’ voor de tweede
maal deze dag in straight games van Marjan en werd derde. Marjan sloot een prima
middag af met een fraaie vierde plaats!

De Finale
Jac Rosenboom – René Schijven

(3 – 0)

11-6, 11-4, 11-7.

Dan eindelijke de grote finale, met twee debutanten en hoe dan ook een nieuwe winnaar!
Een herhaling van de poulefinale eerder op de dag; er beloofde dus toch wel enig
vuurwerk in de arena. Niets was minder waar.

Finale: René tegen Jac

De diesel van good old Jac was nu echt op stoom gekomen en daar waar in het begin van
de middag de backhand zoals vanouds liep, was er ook aan de forehand kant geen
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houden aan. Ofschoon voor beide heren dus hun maiden major op het spel stond, was
duidelijk dat de secretaris toch wel meer ervaring met dit soort potjes heeft. Wat de
voorzitter ook probeerde: bijna niets zorgde voor enig houvast. Alleen als ie va-banque
speelde kwamen er winners van zijn batje, maar verder heerste Jac. En deze tactiek werkt
natuurlijk vaak maar tijdelijk. Al met al in straight games dus een terechte winnaar!

De prijsuitreiking

Het diner
Na afloop was er nog ruimte voor een afsluitend diner, hetgeen de afgelopen jaren toch
altijd gebruikelijk was. Helaas maar 4 poppetjes voor het eten, waarbij gekozen is naar
sponsor Funny zelf te gaan en dit ter plaatse te consumeren. Hiermee werd een dag met
een vol programma in stijl afgesloten.
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En nu?
Nu is er de zomerstop. Echt stoppen doen we ook dit jaar niet; want we gaan in augustus
weer over naar de zogenaamde Zomeravond Tafeltennistrainingen. Buurthuis De
Geerhoek is deze maand op dinsdagavonden gesloten, maar dorpshuis De Spil is op
vrijdagavonden, bij voldoende animo (dat wil zeggen: minimaal 4 seniorenleden),
toegankelijk voor hen die in de zomer een balletje willen slaan.
Op dinsdag 31 augustus 2021 worden de trainingen weer hervat. Tot die tijd is het vrij
spelen. Nadere informatie omtrent de jaarlijkse Super Cup wordt zo snel mogelijk gedeeld.
En, last but not least, omdat dus de clubkampioenschappen 2020 zijn gespeeld, staan de
clubkampioenschappen 2021 al weer voor de deur. In een half jaar tijd dus twee maal de
kans op de hoogste sportieve eer binnen de club. Het idee is een wintereditie te houden
en dus wordt gemikt op een weekenddag in december. Houd hiervoor de kalender goed in
de gaten! Iedereen die het toernooi gemist heeft kan zich dus weer gaan opmaken voor
een nieuwe kans. De organisatie heeft voor de editie van 2022 alvast bedacht om
voortaan in het weekend voorafgaand aan de laatste week van het schooljaar voor
basisschoolkinderen het eindtoernooi te houden, om zodoende de kans op een groot
aantal deelnemers hoog te houden.

WOUW EN WOUWSE PLANTAGE ZIJN WEER
“NORMAAL” BEREIKBAAR
Onze voorzitter René kwam met het volgende nieuws.
De bocht in Wouw, bij het huis van Michael voor, is in de maand augustus toegankelijk
voor verkeer, dus er kan op deze belangrijke verbindingsweg op de normale manier naar
Wouwse Plantage worden afgereisd.
De planning is overigens dat dit stuk pas in oktober gereed zal zijn.

EEN NIEUWE SPONSOR
Mede dankzij de inspanningen van René mogen we een nieuwe clubsponsor
verwelkomen Van de Kar & Veraart Adviseurs.
Oplettende lezers hebben aan het einde van het artikel over de clubkampioenschappen op
pagina 10 al op een foto van de prijsuitreiking kunnen zien, dat er al een mooi spandoek
van deze sponsor in de zaal is opgehangen.
We hopen dat deze sponsor nog lang bij ons zal blijven.
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VACATURE BINNEN HET BESTUUR
Zoals al eerder meegedeeld, stopt
Eelco met zijn werkzaamheden als
penningmeester.
We zijn dan ook op zoek naar
iemand die bereid is om deze taak
binnen het bestuur over te nemen.
Momenteel combineert René zijn
taken als voorzitter met die van
penningmeester.
Een “nieuwe” penningmeester is
op korte termijn welkom, kan alvast
aan de slag gaan en zal dan bij de
eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering officieel worden
benoemd.

HERHAALDE OPROEP
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.
Naast iemand als penningmeester zijn we 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.

Voel je iets voor een van bovenstaande functies of wil je eerst wat meer informatie?
Neem contact op met onze voorzitter René: voorzitter@depinpongers.nl
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DE GEBOORTE VAN EEN PERFECT
TAFELTENNIS BALLETJE
We pakken een balletje op en gaan er mee spelen, zonder enig idee te hebben wat daar
aan werk aan vooraf is gegaan.
In een aflevering van het tijdschrift “Table Tennis History Journal” kwamen we een artikel
tegen, wat ons de moeite van het vertalen en bewerken waard leek.

Hoeveel werk kruipt er in het maken van het perfecte tafeltennisballetje?
In een eerste stap worden uit grote vellen celluloid ronde vormen geknipt, die dan in een
oplossing van water en alcohol worden gelegd om zacht te worden. Deze worden dan
geperst tot halve bolletjes en weggelegd om 2 dagen te drogen.
Rechts zie je op de foto hoe de platte
schijfjes celluloid helemaal onderaan
verschijnen, vervolgens door een badje
van 90 graden gaan en dan door een
machine gaan waar ze worden geperst
tot halve bollen.

Vervolgens worden de randen van de halve
bolletjes één-voor-één met de hand geslepen,
om ze mooi glad te krijgen (links).
In een volgende stap gaan de halve bollen door een machine die ze sorteert op de dikte
van het materiaal (linksonder). Bolletjes van gelijke dikte worden daarna aan elkaar
gelijmd (rechtsonder).
Op dit punt
hoeven de
balletjes nog
niet perfect
rond te zijn.
De balletjes
worden
vervolgens
gedurende
een week in
een aparte ruimte opgeslagen om verder te drogen.
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Volgende stap (links): de balletjes worden
één-voor-één gewogen met een
nauwkeurigheid van een honderdste gram en
op gewicht gesorteerd.
Daarna wordt de buitenkant van de balletjes
licht geschuurd, om ze mooi glad te krijgen.

De balletjes gaan in een mal/matrijs (rechts), die er
een perfecte ronde vorm van perst. Ze worden
daarna een maand weggelegd om te drogen.

De balletjes worden opnieuw één-voor-één
gewogen en ze worden met speciale stenen meer of minder gepolijst om er voor te
zorgen dat uiteindelijk elk balletje precies hetzelfde weegt (2,7 gram).

De balletjes worden daarna handmatig één-vooréén onder speciaal licht gecontroleerd op
scheurtjes (links).

De balletjes worden tenslotte onder een lichte
hellingshoek naar beneden gerold en komen in 3
verschillende opvangbakken terecht. De balletjes
die het eerst naar beneden vallen en in de bakken 1
of 2 terecht komen, zijn de balletjes met een
kwaliteit van 1 of 2 sterren, geschikt om te trainen.
De balletjes die het verste doorrollen zijn de beste
(en tevens de duurste) en krijgen 3 sterren mee.
Voor de redactie is niet duidelijk hoe dit proces met
rollende balletjes nou precies werkt.
De balletjes krijgen tot slot een stempeltje met logo en aantal sterren en worden verpakt.
En klaar is Kees. Hopelijk vond je dit een interessant verhaal Kees.
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
THEMA: EEN GOEDE KOPIE IS NOOIT WEG
Kopiëren en plakken maar!
We maken er allemaal wel eens gebruik van en sterker nog, zonder deze mogelijkheden
zou menig clubblad het lastig hebben.
Niet alleen in 2021 wordt er driftig gekopieerd en geplakt om iets op papier te krijgen.
Kijk maar eens naar onderstaande voorbeelden uit de vroege tafeltennis jaren.

Linksboven een advertentie van de Engelse firma Davenport, rechts een wel erg veel
gelijkende advertentie van de Zweedse firma Stockmanns.

Een lesje tafeltennis strategie.
Het fragment links hierboven werd op 3 januari 1902 gepubliceerd in een Amerikaanse
krant. De rechtse variant duikt niet veel later op in een Spaans krantenartikel van 30
januari 1902.
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De afbeeldingen van onderstaande 3 advertenties lijken wel erg veel op elkaar.

DE PONGG

Nieuwsbrief 413

www.depinpongers.nl

16

TTV De Pin Pongers
13-08-2021

DE

PONGG

Nog een paar voorbeelden.
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Op deze pagina 3 verschillende advertenties, 3 verschillende aanbieders, geplaatst in 3
verschillende krantjes. Maar naar het lijkt allemaal wel allemaal gebruik gemaakt van
dezelfde illustratie.
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