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VAN DE REDACTIE 
Dit is al weer uitgave 414 van onze  
Nieuwsbrief. 
 
In deze Nieuwsbrief tref je nieuws aan 
over de aanstaande najaarscompetitie, 
die op 17 september voor onze teams van 
start zal gaan. 
Hopelijk zal het corona-virus geen roet in 
het eten gooien en kunnen we genieten 
van een gezellige, sportieve en bovenal 
succesvolle competitie. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief een uitnodiging voor een toernooi, namelijk de SUPERCUP, 
een toernooi met wedstrijden die traditioneel voorafgaan aan de start van de competitie. 
 
De afgelopen periode hebben we regelmatig kunnen “genieten” van het typisch 
Nederlandse zomerweer: wat zonneschijn en regelmatig regenbuien. 
Voor de wat minder mooie dagen hebben we informatie over hoe je die met 
tafeltennissen kunt combineren in de vorm van een artikel met de titel: VOOR EEN 
REGENACHTIGE OF (K)OUDE DAG. 
 
Verder onder de titel TOERNOOI TIJGERS informatie om naast de dinsdagen en 
vrijdagen ook op andere dagen te kunnen tafeltennissen. 
 
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD weer niet. 
Deze keer met als thema: TAFELTENNIS HUMOR. 
 
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. 
 
In deze competitieloze dagen proberen we de Nieuwsbrieven steeds op vrijdagen om 
de 2 weken te versturen. 
De volgende Nieuwsbrief (415) zou dan volgens de planning moeten verschijnen op 
vrijdag 10 september. Op deze dag wordt echter gespeeld om de bekende Supercup, 
waarover verderop meer. 
Om - vers van de pers – een verslag van deze Supercup te kunnen plaatsen, schuiven 
we uitgave 415 daarom 2 dagen op en wordt de verschijningsdatum zondag 12 
september. 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
De afgelopen periode is het bestuur niet bij elkaar geweest. 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag 
 9 september. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen 
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl 

 
 
VERJAARDAGSKALENDER 
In de maand AUGUSTUS hebben we ‘één jarige:: 
 
22 René Schijven 
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag !!! 

 
 
Hierbij alvast een voorproefje op het thema TAFELTENNIS HUMOR (zie pagina 14 en 
verder): 
 
 

ONDERWEG NAAR EEN 
TAFELTENNIS TOERNOOI 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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COMPETITIE PROGRAMMA BEKEND 

Het programma voor de najaarscompetitie 2021 is bekend. 
Eerder dan verwacht maakte de afdeling Zuid-West het 
programma bekend.  
 
Het eerste team, bestaande uit Albert, Koen en Tom, is door 
de Bond ingedeeld in de 3e klasse C. 
Tegenstanders van dit team zijn: 
 

Team Gemiddelde ELO-rating 

Smash 1 1270 

ODT Kanjers Uitzendbureau 4 1236 

Het Markiezaat 3 1212 

Groene Ster 1 1180 

The Back Hands 4 1121 

 
Team De Pin Pongers 1 heeft een gemiddelde rating van 1241 en afgaande op dit cijfer 
zou ons eerste team wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien in deze klasse. De 
verwachtingen zijn in ieder geval hoog gespannen. 
 
Team 2 met Jac, René, Rose-Marie en Walter speelt in de 4e klasse C en kent als 
tegenstanders: 
 

Team Gemiddelde ELO-rating 

Belcrum 9 1154 

Vice Versa ’51 2 1103 

De Batswingers 2 1061 

Smash 2 990 

Tanaka 4 977 

 
Met een gemiddelde rating van 1050 is de verwachting om in de middenmoot te 
eindigen, maar misschien zit een positieve verrassing er wel in. 
 
Team 3 bestaat uit de spelers Adrie, Kees, Marjan, Michael, Nader en Qusai en is 
ingedeeld in de 6e klasse C met als tegenstanders: 
 

Team Gemiddelde ELO-rating 

The Back Hands 7 868 

WITAC ’89 2 827 

ODT Kanjers Uitzendbureau 8 810 

The Back Hands 8 786 

Het Markiezaat 6 770 

Yerseke 3 703 

Hotak ’68 6 636 

http://www.depinpongers.nl/
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De gemiddelde rating van team 3 is 778 en net als team 2 moet minimaal een plaats in 
de middenmoot en handhaving in de klasse mogelijk zijn. 
 
Team 1 en team 2 spelen een “normale” competitie ronde in een poule van 6 teams, 
wat resulteert in 10 wedstrijden (5 maal uit en 5 maal thuis). 
De poule indeling voor team 3 kent een wat ander format. De poule telt in totaal 8 
teams, ieder team speelt 7 wedstrijden (1 maal tegen iedere tegenstander). 
Een “eerlijke” verdeling tussen uit- en thuiswedstrijden is daardoor niet mogelijk. 
 
De competitie start op vrijdag 17 september in De Spil met thuiswedstrijden voor onze 
3 teams. 
De volgende wedstrijden staan dan op het programma: 

 De Pin Pongers 1 – The Back Hands 4 

 De Pin Pongers 2 – Tanaka 4 

 De Pin Pongers 3 – Hotak ’68 6 

 
Kom eens een keer kijken!!! 
Toeschouwers/coaches/supporters zijn bij al onze wedstrijden uiteraard van harte 
welkom. 
 
Reserveer ook alvast maar de data voor de rest van onze thuiswedstrijden: 

 Vrijdag 1 oktober 

 Vrijdag 15 oktober 

 Vrijdag 5 november  

 Vrijdag 26 november 

Alle teams wensen we uiteraard veel succes en veel plezier toe. 
 
 

TIP VAN DE MAAND 
 
Een goede 
warming-up 
is erg belangrijk. 
Daarmee voorkom 
je blessures  
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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DE VERJAARDAG 
Een pagina vullend tafeltennis grapje 
 

De zoon van een schatrijke ondernemer viert zijn 15e verjaardag en 
vader vraagt: “Zoon, wat wil je hebben voor je verjaardag?” 
De zoon antwoordt: “Doe mij maar een doosje met 6 tafeltennis- 
balletjes”. Vader begint te lachen en zegt: “Meen je dat nou? Je 
mag van mij het mooiste en duurste cadeau uitzoeken wat je maar 
kunt bedenken, geld speelt geen rol”. 
Zoonlief blijft bij zijn cadeau van een doosje tafeltennisballetjes en 
pa laat het daarbij zitten. Hij koopt voor zijn zoon een doosje 

tafeltennisballetjes en een splinternieuwe moderne computer met alles erop en eraan 
en zet dit op de ochtend van zijn zoons verjaardag in de huiskamer. 
De zoon slaapt uit en pa gaat werken. Als vader ’s avonds thuis komt, is het doosje met 
tafeltennisballetjes verdwenen, maar de computer staat nog ingepakt en onaangeroerd 
in de kamer. Pa besluit om maar niet te vragen wat er aan de hand is. 
 
Een jaar later wordt zoonlief 16 en vader wil weer weten wat hij 
voor zijn verjaardag wil hebben. De zoon antwoordt: “Ik wil graag 
een krat met 100 tafeltennisballetjes”. Opnieuw wil pa geen 
discussie met zijn zoon en laat het daarbij. Op de dag van de 
verjaardag zet vader een krat met 100 balletjes in de kamer met 
daarnaast een prachtige bromfiets en gaat werken. Na het werk 
komt vader thuis, ziet dat de krat met balletjes weg is, maar dat de 
brommer onaangeraakt is. 
 

De zoon wordt 17 en hetzelfde ritueel speelt zich in huis af. 
Deze keer wil de zoon een kist met 1000 tafeltennisballetjes en 
meer niet. Vader denkt er het zijne van en laat op de dag dat hij 
gaat werken een kist met 1000 balletjes bezorgen en legt de 
sleutels voor een splinternieuwe auto op de huiskamertafel. 
Als vader thuis komt is de kist met 1000 tafeltennisballetjes 
verdwenen, maar liggen de autosleutels nog op dezelfde plek op 
tafel. 

 
Zoonlief wordt 18 en wil deze keer een container met 10.000 
balletjes. Pa denkt nu het ultieme cadeau voor zijn zoon te hebben. 
Hij laat de container met balletjes bezorgen en koopt voor zijn zoon 
een grote villa in een buitenwijk. Als vader ’s avonds thuis komt, is 
de container weg, maar de huissleutels van de villa liggen 
onaangeroerd nog op tafel. 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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Kort daarna wordt de zoon ernstig ziek. Vader komt aan zijn ziekbed en vraagt hem: 
“Zoon, wat wil je toch met al die tafeltennisballetjes, wat heb je ermee gedaan?” 
De zoon antwoordt met moeite: “Ik …… heb ….. met ….. al ….. die ….. balletjes …..” 
en blaast zijn laatste adem uit. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE SUPERCUP EN ANDERE ACTIVITEITEN 
Op vrijdag 3 september bieden we de gelegenheid om in De Spil te oefenen voor de 
komende competitie. Iedereen – ook als je geen competitie speelt – is welkom. 
 
Op vrijdag 10 september organiseren we in De Spil weer ons jaarlijks terugkerende 
toernooi om de SUPERCUP, bedoeld voor onze leden om na een periode zonder 
competitie spelen weer warm te draaien. Verderop in deze Nieuwsbrief kun je meer 
informatie over dit toernooi vinden. Reserveer deze dag alvast in je agenda. 
 
Vanaf 17 september start de competitie en tijdens deze periode is het niet mogelijk om 
op alle vrijdagavonden vanaf 20.00 uur in De Spil vrij te komen spelen. Op meerdere 
vrijdagen tot en met het einde van november, wanneer de competitieteams thuis 
spelen, is de zaal volledig gereserveerd voor de competitieteams. Welke vrijdagen dat 
zijn, heb je eerder kunnen lezen in het artikel over de competitie. Vanaf begin december 
is De Spil op de vrijdagavonden weer volledig beschikbaar om vrij te spelen en te 
trainen. 
 
De dinsdagen in De Geerhoek blijven uiteraard wel doorgaan, waarschijnlijk startend 
vanaf 31 augustus. Nadere mededelingen hierover volgen nog. 

 

http://www.depinpongers.nl/


      8 
 

        DE PONGG             Nieuwsbrief 414       TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                      27-08-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
     

 

 
 

 

TOERNOOI TIJGERS 
Doe ook eens mee !!! 
Naast de NTTB-competitie is het spelen van toernooien en andere wedstrijden 
altijd erg leuk. Spreek af met meerdere personen, regel onderling het vervoer, 
doe samen mee met toernooien en drink na afloop nog een (alcoholvrij) biertje. 
Je hebt wat extra lichaamsbeweging en kunt er een gezellige dag van maken. 
Via onze wedstrijdsecretaris Albert, Whatsapp en de Nieuwsbrief zullen we jullie 
regelmatig op de hoogte houden van toernooien. Er is keuze genoeg. 
 

 De DUO-CUP 
Dit is een toernooi waarbij je verspreid over het hele jaar op een 
aantal doordeweekse avonden speelt. Het is een toernooi dat bij de 
meesten van ons wel bekend is. Voor degenen die dit niet weten: 
de DUO-CUP is een toernooi waarbij je speelt met teams van 2, 
waarbij je bij winst steeds sterkere spelers tegenkomt, bij verlies 
kom je terecht in een poule met minder sterke tegenstanders. Je 
kunt dus niet uitgeschakeld worden en je kunt blijven spelen tot en 
met de finale-avond. 
Per jaar worden 4 á 5 rondes gespeeld, de laatste speelavond (de finale-avond) wordt 
traditioneel afgesloten met een Chinees buffet voor alle spelers. 
Een aantal spelers van ons doet al jaren regelmatig mee met dit toernooi: Albert, Adrie, 
Eelco, Jac, Koen, Tom en Walter. Bij hen kun je terecht voor meer informatie over dit 
toernooi dat zeker de moeite van het deelnemen waard is. 
Kijk ook eens op de website www.duocup.nl. Wacht daar niet te lang mee, er zijn 
plannen om de website op te heffen, omdat blijkbaar nog maar weinig mensen deze 
site bezoeken. 
 

 OTC-toernooien 
OTC staat voor Old Timers Club Nederland. Deze club 
promoot het tafeltennissen voor mensen vanaf de 
leeftijd van 40 jaar. Leden van deze club organiseren 
het hele jaar door toernooien in heel Nederland, altijd op 
een zondag. Bijna elke zondag in het jaar is er ergens in 
Nederland wel een OTC-toernooi waar je aan kunt 
deelnemen. 
 
Eén maal per jaar worden de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Veteranen georganiseerd. Een 
toernooi waar op sterkte en leeftijd wordt ingedeeld in 

meerdere klassen, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om zich Nederlands 
Veteranen kampioen te mogen noemen. 
Albert, Eelco, Jac en Tom hebben als Nederlands Veteranen kampioen inmiddels een 
of meer titels op zak. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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Officieel mag je met een OTC-toernooi meedoen vanaf 40 jaar, maar vanaf 37 jaar is 
ook toegestaan. Iedereen kan lid worden van OTC; als je lid wordt (slechts € 14,00 per 
jaar), krijg je korting op het inschrijfgeld voor een toernooi en wordt je op de hoogte 
gehouden van toernooien die worden georganiseerd. Het zijn altijd gezellige toernooien 
en zeker de moeite waard om eens mee te doen. 
In onze regio zijn jaarlijks OTC-toernooien bij Het Markiezaat (oktober), Belcrum 
(maart), Tanaka (september) en TIOS (mei). 
Voor een volledige OTC-toernooikalender en meer informatie kun je terecht bij 
bovenvermelde personen, maar je kunt ook veel informatie vinden op de website van 
OTC: www.otcnederland.com 
 

 Regionale toernooien 
Bekend en populair zijn de jaarlijks terugkerende kersttoernooien georganiseerd door 
TCO in december en door The Back Hands in januari. Verder zijn er in de regio diverse 
individuele en teamtoernooien, georganiseerd door verenigingen als ODT, Die Meede, 
Stik, De Batswingers, Het Markiezaat en Arnemuiden. 
Via De Pongg en de mail worden jullie op de hoogte gehouden wanneer deze 
toernooien plaats vinden. Ook Tom, Albert, Eelco en Jac kunnen helpen als je meer wilt 
weten. 
 

 BECREANTEN competitie en RRTC competitie 
Beide competities zijn destijds opgezet voor recreanten en spelers van 
bedrijfscompetitie in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom. Inmiddels doen aan beide 
competities ook NTTB-competitiespelers mee. Je speelt met een team van 3 op 
doordeweekse avonden in de vorm van thuis- en uitwedstrijden. Ook als je geen eigen 
zaal hebt kun je als team inschrijven.  
 
Bij de RRTC (Regionale Recreanten Tafeltennis Competitie) wordt gespeeld in de vorm 
van een thuiswedstrijd in de eigen zaal of een uitwedstrijd in de zaal van je 
tegenstander. De RRTC kent 2 klassen, een sterkere A-klasse en een wat mindere B-
klasse, waartussen promotie en degradatie plaats vindt. 
De BECREANTEN kennen een iets andere opzet. Daar is maar één klasse en spelen 
alle deelnemende teams tegelijk hun wedstrijden in één zaal. 
Meer info: Eelco en Jac. 
 

 Eigen toernooien 
Natuurlijk hebben we onze eigen toernooien zoals 
het NEDRO invitatie dubbeltoernooi, de club-
kampioenschappen, de Supercup en het Koningen 
en Prinsen klassement. 
Altijd gezellig en zeker de moeite waard om mee te 
doen. 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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VOOR EEN REGENACHTIGE OF (K)OUDE DAG? 
Via PC, laptop, tablet, TV kun je allerlei topwedstrijden bekijken. Best wel eens leuk om 
te zien hoe toppers spelen en er over te dromen dat niveau ook eens te mogen 
behalen. 

 

 Met name op YouTube kun je heel veel 
top rally’s en volledige 
tafeltenniswedstrijden vinden 

 Daarnaast vindt je ook op Facebook veel 
tafeltennisfilmpjes 

 Kijk maar eens op de website 
www.worldtabletennis.com 
of zoek maar op de trefwoorden table 
tennis video 

 Een zender die regelmatig live 
tafeltenniswedstrijden uitzendt: 
Eurosport 2 (Ziggo kanaal 411) 

 
Een greep uit de toernooien waar regelmatig camera’s draaien: 

 De Europese kampioenschappen tafeltennis worden sinds 1958 georganiseerd. 
Vanaf 2008 worden de EK jaarlijks gehouden. 

 De Europese top 12 is het belangrijkste tafeltennistoernooi voor de Europese 
spelers. Daarnaast is voor clubteams de European Champions League (Europa 
Cup I) het belangrijkste toernooi, gevolgd door de ETTU Cup (Europa Cup II).  

 De wereldkampioenschappen tafeltennis worden jaarlijks georganiseerd, met 
dien verstande dat sinds 2002 in de even jaren het WK voor landenteams wordt 
georganiseerd en in oneven jaren het WK voor individuele tafeltennissers. 

 De World Cup, een wereldbeker toernooi in het enkelspel dat sinds 1980 jaarlijks 
op de agenda staat voor mannen en sinds 1996 ook voor vrouwen. Er bestaat 
een aparte wereldbeker voor landenteams onder de naam van WTC-World 
Team Cup. 

 De ITTF Pro Tour is sinds 1996 een jaarlijkse reeks internationale toernooien 
waarop de wereldtop punten kan verdienen om zich zo te kwalificeren voor de 
ITTF Pro Tour Grand Finals, het 'meestertoernooi' aan het einde van het 
seizoen. Sinds 2012 heet deze toernooireeks ITTF World Tour. 

 Waar in Europa EK's en Europese top 12-toernooien gespeeld worden, hebben 
Aziatische spelers soortgelijke evenementen in hun eigen werelddeel. Deze 
bestaan in de vorm van Aziatische Spelen (om de vier jaar, sinds 1958), 
Aziatische kampioenschappen (gehouden om de twee jaar sinds 1968) en de 
Azië Cup. 

 
Nu nog wachten op het moment dat de camera’s of smartphones gaan draaien op onze 
eigen toernooien ? 
  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.worldtabletennis.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_kampioenschappen_tafeltennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_top_12
https://nl.wikipedia.org/wiki/European_Champions_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/ETTU_Cup
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschappen_tafeltennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschappen_tafeltennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/ITTF_Pro_Tour
https://nl.wikipedia.org/wiki/ITTF_Pro_Tour
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ITTF_World_Tour&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_Spelen
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PIN PONGERS SUPER CUP 2021 
Het nieuwe tafeltennisseizoen staat weer voor de deur en traditiegetrouw wordt het 
seizoen geopend met de strijd om de Pin Pongers Super Cup. Voor zowel de jeugd als 
voor de senioren staat er op de eerste trainingsavond gelijk een mooie prijs op het spel. 
De jeugd speelt om de zogenaamde Hoogenhoff Cup, de senioren spelen om de 
Raaymakers Cup. Uiteraard is winnen erg mooi, maar de trofee is vooral een 
motivatieprijs. Middels dit evenement wenst de organisatie het seizoen weer op een 
sportieve manier te openen. 
 
Voor de jeugd staat de strijd om de prijs, vernoemd naar oud-voorzitster Sylvia van den 
Hoogenhoff, gepland op dinsdag 31 augustus 2021. Deze avond betreft de eerste 
trainingsavond van de dinsdagavondsessies in buurthuis De Geerhoek. Voor het 
tweede jaar op rij wordt sinds de start van het evenementje in 2016, om de prijs 
gestreden in Wouw. Ook de senioren trainen deze avond overigens voor de eerste 
keer, maar de strijd om de prijs, vernoemd naar de familie Raaymakers, staat gepland 
op een vrijdag, en wel een week later, namelijk 10 september 2021. Vanzelfsprekend, 
maar toch voor alle zekerheid, zal dit toernooitje worden gehouden in dorpshuis De Spil 
in Wouwse Plantage. 
 
Het format is sinds het begin steeds hetzelfde geweest. De optelsom van de resultaten 
uit het jaarlijkse Prinsen- en Koningsklassement in combinatie met het resultaat van de 
meest recent gehouden clubkampioenschappen is leidend geweest voor de 
zogenaamde ‘seeding’. Leden die een ranking hebben opgebouwd gedurende het 
afgelopen seizoen zijn derhalve geplaatst, andere leden worden ingeloot. 
 
Ten tijde van de Super Cup 2020 was er nog geen clubkampioenschap 2020 gehouden. 
Tevens waren er geen wedstrijden om het Prinsen- en Koningsklassement afgewerkt. 
Derhalve vond de seeding plaats op basis van de resultaten van de Super Cup van het 
jaar ervoor, in combinatie met de ELO-ranking (welke bij een gelijke stand altijd van 
doorslaggevend belang is). In 2021 geldt het volgende: de eindstand van de recent 
gehouden clubkampioenschappen, in combinatie met het resultaat van vorig jaar (en 
eventueel de ELO-ranking) levert de seeding op. Bij de jeugd is er voor het eerst een 
afwijkende seeding; er is immers geen clubkampioenschap 2020 geweest. Hiervoor 
geldt het resultaat van vorig jaar als uitgangspunt. 
 
Bij de jeugd zijn de volgende mensen ‘automatisch’ geplaatst: 
 
1. Levi Verbocht 
2. Timo Lakebrink 
3. Aniek Mies 
4. Mart Wesenbeek 
5. Anne Wesenbeek 
 
Is er een speler niet aanwezig dan ‘schuift’ men automatisch een plaatsje op. Bij een 
aantal van drie spelers wordt er een barrage gespeeld. Bij twee spelers wordt er een 

http://www.depinpongers.nl/


      12 
 

        DE PONGG             Nieuwsbrief 414       TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                      27-08-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
     

 

 
 

 

best-of-three match streak gespeeld. Een en ander zal duidelijk worden op de avond 
zelf. De titelverdediger is Levi Verbocht.  
 
Bij de senioren is dus de eindstand van de clubkampioenschappen 2020 de volgorde 
van de seeding: 
 
1. Jac Rosenboom 
2. René Schijven 
3. Walter van Gils 
4. Marjan Quak-De Groot 
5. Tom Schoonen 
6. Nader Qasem 
7. Michael van Loon 
8. Jurgen Lakebrink 
9. Qusai Qasem 
 
Het bijzondere geval wil dus dat viervoudig back-to-back winnaar en tevens huidige 
titelverdediger Tom van Doorn ongeplaatst is en een wedstrijd in een vroeg stadium 
tegen bijvoorbeeld topseed en huidig clubkampioen Jac Rosenboom tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
Alle wedstrijden worden gespeeld conform de NTTB-regels, dus een best-of-five met 
games tot aan 11 punten, met een verschil van 2 punten. Vanaf de eerste wedstrijden is 
er sprake van een knock-outsysteem: bij verlies lig je direct uit het toernooi. 
 
Meer informatie wordt op de avond zelf bekend gemaakt. Allen veel succes en plezier 
toegewenst! 
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DE POPULARITEIT VAN TAFELTENNIS 
Afgunst 
Tafeltennis ontstond rond 1880 in Engeland, als alternatief voor in de huiskamer, als het 
buiten te slecht weer was om te tennissen. 
Rond 1900 werd het een enorme rage, wat blijkt uit de vele advertenties, die in die tijd 
verschenen. Dankzij Britse militairen werd het spel verspreid over de hele wereld. 
 
De explosieve groei van tafeltennis begon rond 1910 wat af te nemen. Diverse 
fabrikanten waren jaloers op dit populaire spel en probeerden van de wat afvlakkende 
populariteit van tafeltennis gebruik te maken. Ze deden pogingen om het succes van 
tafeltennis als thuisvermaak te reduceren en zelf een groter marktaandeel te creëren.  

 
Zo was er een fabrikant van het thuisspel “Diabolo” die kansen zag 
voor zijn spel. 
Diabolo is een spel dat wordt gespeeld met een touw aan 2 stokken en 
de bedoeling was om een klos/spoel rond te draaien, op te gooien en 
weer te vangen. Het werd een enorme rage en in tijdschriften werd het 
spel gepresenteerd als een modern spel dat andere thuisspellen als 
“ouderwets” bestempelde. 
 
In onderstaande illustratie zie je een trotse “Meneer Diabolo” dapper 
voorbij het “Huis van de Oude Spellen” lopen, met in dit huis o.a 
tafeltennis en Halma als afgedankte en ouderwetse bezigheden. 
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 

THEMA: TAFELTENNIS HUMOR 
Oubollige humor, maar met een flinke slok op misschien toch nog wel iets om 
mee te (glim)lachen 
Hieronder een cartoon uit 1902: 

 
Een agent staat buiten, ziet in de schaduw         De agent stormt naar binnen en ziet een 
een drama dat zich in huis afspeelt.              echtpaar dat aan het pingpongen is!

 

Flauwe cartoon met als onder-
schrift: “We zullen doorspelen tot 
we uitgeput neervallen!” 
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Allemaal 
zoeken. 
Waar is dat 
balletje toch 
gebleven? 
Postkaart uit 
1902. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cartoon uit 1939 
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Rechts: cartoon uit 1902. 
Meneer Nijlpaard: 
“Het is een wonder hoeveel balletjes er in dit spel 
kwijtraken. Dit is al de vijftiende in tien minuten”. 
 
Kijk vervolgens maar eens naar de nek van de 
struisvogel !! 
 
 
En hieronder een variant op deze cartoon: 
 
“Volgens het spelregelboekje is de bal technisch 
gezien nog in het spel”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rechts: de perfectie combinatie van 
tennis en tafeltennis? 
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“Hoe kom je er toch bij !!!  
Ik ben helemaal niet bezeten van tafeltennis !!!” 
 
 2002   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En om dit thema af 
te sluiten: 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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