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VAN DE REDACTIE
Hierbij ontvangen jullie uitgave 412 van
onze Nieuwsbrief.
Inmiddels is de eerste helft van het
seizoen ongeveer voorbij, een seizoen
zonder competitie en zonder toernooien,
maar wel met trainingen op de dinsdagen
in Wouw en met vrij spelen op vrijdagen in
Wouwse Plantage.
Voor de echte liefhebbers wordt de
mogelijkheid geboden om in de zomer door te spelen, waarover verderop meer.
Naast de vaste rubrieken (verjaardagen, bestuurstafel) plaatsen we wat humor en allerlei
wetenswaardigheden waarvan we hopen dat deze aanslaan, waaronder een speciale tip
van onze trainer Walter.
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD niet.
Deze keer met als thema: (ON)HANDIGE HULPMIDDELEN.
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 (413) zal vrijdag 13 augustus worden verzonden.
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.
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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.
De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 in
werking getreden. Er komen strengere regels m.b.t. individuele en hoofdelijke
aansprakelijkheid van bestuursleden. Om een en ander goed te regelen, is een
wijziging van de statuten op een aantal punten noodzakelijk.
We gaan aan de slag en zullen de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met
voorstellen te komen.
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.
Verder denken we na over het organiseren van een scholentoernooi in januari
2022.

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

WIST JE DAT?
Wist je dat Nederland meerdere malen een groot tafeltennistoernooi heeft
georganiseerd:?
Maar liefst 3 keer werden in Nederland de wereldkampioenschappen gehouden:
in Utrecht in 1955, in Eindhoven in 1999 en in 2011 in Rotterdam.

Van het wereldkampioenschap in Eindhoven (1999)
hebben we merkwaardig genoeg geen logo/poster
kunnen vinden. Er zal er vast wel een zijn, maar die is
dan wel goed verborgen.
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UNIEKE ONTWERPEN VOOR UNIEKE BATJES
Links: patent voor een tafeltennisbatje,
verleend in 1891.

Links: Patent verleend voor een
batje met handvat onder 45
graden, april 1902.

In 1902 werd patent verleend op
bovenstaand batje.
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En wat te denken van onderstaande 3 batjes, allemaal speciaal ontworpen voor de
penhoudergreep:

Mag je met dergelijke batjes spelen ?
Het antwoord is ja.

Er zijn regels voor het materiaal (rubber en kleur)
wat geplakt mag worden, maar (voor zover bekend
bij de redactie) is de grootte en de vorm van een
batje volledig vrij.

TAFELTENNIS IN CIJFERS
5% speeltijd

95% balletjes rapen
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HOOGTEPUNTEN UIT DE TAFELTENNIS
GESCHIEDENIS
Onze sport heeft nog niet zo’n lange geschiedenis, maar er zijn een tweetal zaken die
ongetwijfeld een heel belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de groei van het
spel zoals we dat nu kennen.

1.

De celluloid bal

Om te beginnen had tafeltennis nooit de populariteit kunnen bereiken zoals we die nu
kennen, zonder uitvinding en introductie van de celluloid bal.
Deze uitvinding zou wel eens het allergrootste en allerbelangrijkste hoogtepunt uit de
tafeltennis geschiedenis kunnen zijn.
Celluloid balletjes bestonden al enige tijd, maar er was nog niemand op het idee gekomen
om die te gaan gebruiken voor tafeltennis.
Een van de eerste toepassingen van de nieuwe celluloid bal was het spel “Cup and Ball
Tennis”, zie afbeelding hieronder. De balletjes werden in dit spel naar elkaar overgegooid
en moesten in een bekertje worden opgevangen.

Niet lang daarna werd de celluloid bal bij tafeltennis geïntroduceerd door een Engelsman
die op een van zijn reizen in Amerika de mogelijkheden van zo’n balletje zag.
De celluloid bal was een enorme verbetering. Vóór die tijd werd gespeeld met rubber
balletjes, die echter te hard stuiterden, waardoor er wel eens huisraad sneuvelde.
De alternatieven (kurken, papieren of stoffen balletjes) vormden geen bedreiging voor de
kostbare huisraad, maar stuiterden bijna niet.

2.

Het Engelse weer

Verder mogen we ook het slechte, regenachtige weer in Engeland bedanken.
Dankzij dit slechte weer ging men op zoek naar een activiteit die binnenshuis kon worden
beoefend als vervanging voor tennis en zo ontstond tafeltennis.
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TAFELTENNIS GESCHIEDENIS OP EEN RIJTJE
Hoogtepunten uit de geschiedenis
1880- TIJDPERK 1:
1890
TAFELTENNIS STAAT IN DE KINDERSCHOENEN.
1880

Introductie in Engeland van tafeltennis als alternatief voor de elite om binnen te
spelen als het buiten te slecht weer is om te tennissen.

18901920

TIJDPERK 2:
TAFELTENNIS WORDT VOLWASSEN.

1890s

Het spel komt onder verschillende namen op de markt en wint over de hele wereld
snel aan populariteit.

1900

Het spel wordt gespeeld met een balletje van rubber of kurk. Beide voldoen niet,
omdat de eerste te hard stuitert en de tweede te weinig. Wanneer een Engelsman
na een reis door de VS terugkeert met een celluloid balletje, neemt tafeltennis pas
echt een vlucht.

1901

De naam “Ping Pong” wordt officieel geregistreerd.

1902

Engelsman E.C. Goode ontdekt de toepassing van rubber op een houten batje.

1920–
1950

TIJDPERK 3:
PERIODE DAT MET EEN “HARD BAT” WORDT GESPEELD.
EUROPA DOMINEERT DE TAFELTENNISSPORT.

1926

De International Table Tennis Federation (ITTF) wordt opgericht.
Eerste toernooi om wereldkampioenschap in Londen.

1936

Tijdens de wereldkampioenschappen in Praag duurt een rally tussen twee spelers
meer dan 2 uur en moeten 2 andere spelers het uitgeput opgeven nadat de
wedstrijd al 7½ uur bezig is.

1937

Het net wordt verlaagd naar 6 inch (15.24 cm.), om een meer aanvallende
speelstijl mogelijk te maken. De tijdregel wordt ingevoerd.

19501970

TIJDPERK 4:
TIJDPERK VAN BATJES MET EEN SPONSLAAG.
BEGIN VAN AZIATISCHE DOMINANTIE, MET NAME JAPAN EN CHINA.

1958

Eerste toernooi om Europese kampioenschappen in Boedapest.

1970heden

TIJDPERK 5:
OPKOMST VAN NIEUWE RUBBER TECHNOLOGIEËN.
DE SPONSLAAG WORDT BEDEKT MET EEN RUBBER LAAG MET NOPPEN
NAAR BINNEN OF BUITEN.

1971

Het jaar van de Ping Pong Diplomatie. Oost en West komen tot elkaar.

1977

Tafeltennis wordt door het IOC genomineerd als officiële Olympische sport. Het
zou nog wel even (11 jaar) duren voordat dit werkelijkheid werd.

1985

Geboorte van TTV De Pin Pongers in Wouwse Plantage.

1988

Tafeltennis voor het eerst als Olympische sport op de Spelen in Seoel.
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2000

Het speelballetje wordt vergroot naar 40 mm., om het spel te vertragen zodat het
beter te volgen is op TV.

2001

De puntentelling verandert van 21 naar 11 per game.

2015

Bob Potton en Bettine Vriesekoop op bezoek bij TTV De Pin Pongers.

2016

Invoering van plastic ballen, als vervanging van de tot dan toe gebruikte celluloid
balletjes.

2019

De Pin Pongers gaan ook spelen in Wouw.

2020

Het beruchte corona jaar, waarin weinig gespeeld en gevierd kan worden.

2021

Hopelijk wordt het dit jaar beter.

2085

TTV De Pin Pongers bestaat 100 jaar.

DE GOUDEN TIP VAN TRAINER WALTER

“Spring uit blijdschap NIET
gelijk over het net als je een
punt gescoord hebt!!”

VERJAARDAGSKALENDER
De maand JULI telt 3 jarigen:
04
12
19

Levi Verbocht
Koen Schuurbiers
Lisette van den Muijsenberg-van Meel

Allemaal van harte gefeliciteerd met je verjaardag !!!
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020
Morgen (zaterdag 31 juli) is het zover. Na lange tijd zonder
competitie en toernooien, kunnen we eindelijk weer eens meedoen
aan een toernooi.
De wegens Corona in december 2020 uitgestelde Clubkampioenschappen worden alsnog gespeeld. Het toernooi geldt
tevens als afsluiting van het voorjaar 2021 en zal worden
georganiseerd door onze voorzitter René.
De editie 2021 staat voorlopig gepland in december.
Uiteraard proberen we in de volgende Nieuwsbrief een verslag te plaatsen van het verloop
van het 2020 toernooi.
Hopelijk is nog niet iedereen op vakantie en is er sprake van een grote opkomst. De
inschrijvingen zijn inmiddels gesloten, dus oproepen vanuit deze Nieuwsbrief om nog mee
te doen, zijn te laat.

BELANGRIJKE TIP VOOR DEGENEN DIE OP
VAKANTIE GAAN

“Nee meneer, dit is een tafeltennis tafel,
geen jeu de boules baan!!!!”
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SLUITING ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie nadert met rasse schreden en daarmee zal ons trainings- en speelritme
tijdelijk op een wat lager pitje komen.
Inmiddels zijn de laatste trainingsballetjes van dit
voorjaar in De Geerhoek geslagen.
De zaal is dicht, op dinsdag 20 juli werd de laatste
training van dit seizoen gegeven. De Geerhoek gaat
eind augustus weer open en de eerstvolgende
training onder leiding van Walter zal waarschijnlijk zijn op dinsdag 31 augustus.
Hou de trainingsapp in de gaten, via deze app zullen tegen die tijd mededelingen volgen.
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 via de traininsapp blijkt
dat er voldoende belangstelling is (minimaal 4 personen).
Ook hier geldt dus: hou de trainingsapp in de gaten.

HET BEWIJS
Tafeltennis is rond 1880 ontstaan in Engeland om binnenshuis te spelen als het weer
buiten te slecht was om te tennissen. Je zou kunnen zeggen dat tafeltennis afstamt van
tennis, wat bevestigd wordt door onderstaand bewijs:
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
THEMA: (ON)HANDIGE HULPMIDDELEN
Zinnige en onzinnige uitvindingen
Voorbeeld van een wel zeer bijzonder
ontwerp van een tafeltennis racket
(Engeland 1902):
een racket met gaatjes.
Voordelen ten opzichte van in die tijd
veelgebruikte rackets met een
dierenblaas bespanning:
 altijd dezelfde hardheid
 minder luchtweerstand
 minder lawaaiig
 behoudt altijd dezelfde vorm

Een drietal voorbeelden van
ballenrapers in allerlei maten en
vormen, waarvoor rond 1900 octrooi
werd aangevraagd.

En wij maar denken dat al die “handige”
dingetjes iets van de laatste tijd zijn.
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Links nog een
idee: de
Tafeltennis
Pocket.

Rechtsboven:
Scorebord, niet zo zeer bedoeld voor de toeschouwers,
maar meer als geheugensteuntje voor de scheidsrechter.

Rechts:
Tekening bij de
aanvraag voor patent
op een vrijstaande
netpost (1901).
Voordeel: beschadigt
moeders tafel niet,
past op elke tafel.

Links:
Hoe kom je op het idee?
Praktisch en origineel:
een vrijstaande en uitklapbare netpost.
Op tafel zetten, uitklappen, netje uitrollen
en plaatsen in de rode ronde uitsparing
en spelen maar.
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Een van de eerste tafeltennisrobots, made in USA, uit de jaren 50 van de vorige eeuw.
Aangedreven door een batterij.
Foto boven: het apparaat gezien vanuit de achterkant.
Hieronder is de voorkant goed te zien, van waaruit de balletjes werden geschoten.
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Wat we nu gewend zijn was in het begin
nog niet zo logisch.
Er werd gespeeld op een gewone tafel in
de huiskamer of keuken, een netje in de
vorm van een rij boeken en spelen maar.
Speciale tafels om te tafeltennissen
bestonden in het begin nog niet.
Na verloop van tijd kwamen speciale
tafeltennistafels op de markt, eerst groot
en log, maar om het spel thuis goed te
kunnen spelen, ontstonden al snel
draagbare, verplaatsbare en
opklapbare tafels.

In 1902 waren ze al te koop in de VS, zoals blijkt uit
deze advertenties (links, hierboven en hieronder):
inklapbare tafeltennistafels

Voor aan de muur:
Een houder om balletjes en
batjes op te bergen.
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Racket persen zijn (nog steeds) bekend onder
tennissers, maar wat ongebruikelijk voor tafeltennis.
Ze kwamen voor tafeltennisbatjes tussen 1920 en 1940
op de markt.
Het idee is natuurlijk te voorkomen dat het houten blad
kromtrekt. Goed voor plankjes of schuurpapier rubber,
maar onlogisch om te gebruiken met het huidige
(nopjes)rubber, vanwege de kans om het materiaal te
beschadigen.

En tot slot:
Overzicht van netposten in diverse uitvoeringen,
waarvoor in het begin van de vorige eeuw patent
werd aangevraagd.
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