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VAN DE REDACTIE 
Dit is al weer uitgave 415 van onze  
Nieuwsbrief. 
 
Het corona-virus begint na lange tijd 
gelukkig zijn invloed te verliezen en er is 
steeds meer mogelijk. 
Sinds lange tijd kunnen we in onze 
Nieuwsbrief weer melden dat er is 
deelgenomen aan toernooien. 
 
In deze Nieuwsbrief twee verslagen van toernooien waaraan Pin Pongers recent hebben 
deelgenomen: 

 De Supercup bij de jeugd op 31 augustus 

 Het Back Hands Teamtoernooi op 4 september 

De Supercup bij de senioren is gespeeld op 10 september, maar daar is nog geen verslag 
van binnen gekomen. 
 
Verder in deze Pongg nieuws vanuit het bestuur en de vertrouwde verjaardagskalender. 
 
Daarnaast tref je stukjes aan over de communicatie tussen Afdeling, bestuur en leden en 
een artikel over Pin Pongers in de media. Misschien niet voor iedereen even interessante 
kost, maar in ieder geval wel tafeltennis gerelateerd. 
 
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD weer niet. 
Deze keer met als thema: EEN COMBINATIE. 
 
Deze Nieuwsbrief is voorlopig de laatste die op vrijdag verschijnt. 
Eind deze week (17 september) start na lange tijd weer eens de competitie en om vers 
van de pers verslagen van deze wedstrijden te kunnen plaatsen, gaan we terug naar ons 
oorspronkelijke schema, waarbij we proberen om elke week op maandag een nieuwe 
Nieuwsbrief te laten verschijnen. 
 
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie dan ook verwachten op maandag 20 
september. 
 
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 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Op 9 september is er weer een bestuursvergadering 
geweest. 
Er zijn weer veel dingen besproken, waaronder  
Het is de bedoeling om een 
jaarkalender/evenementenkalender voor de komende 
periode op te stellen. Zodra deze bekend is, zal die in een 
Nieuwsbrief worden opgenomen. 
 
In het kader van privacy wetgeving zijn we bezig met het 
opstellen van een verklaring waarbij elk lid wel of geen toestemming kan geven voor het 
delen van persoonsgegevens. Meer nieuws hierover volgt. 
 
We krijgen regelmatig berichten en opmerkingen over rondslingerende en in de weg 
staande sporttassen tijdens competitiewedstrijden. 
We gaan kijken of een oplossing werkt waarbij de tassen achter de zitbanken worden 
geplaatst. 
 
Tot slot is afgesproken om eens na te gaan denken aan het organiseren van een 
jeugdtoernooi/scholierentoernooi/dorpentoernooi in het voorjaar van 2022. 
 
Op financieel, technisch en competitiegebied is geen nieuws te melden. 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag 7 oktober. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

 NAJAARSCOMPETITIE 2021 
We hebben het al eerder gemeld: de competitie gaat na een lange periode weer beginnen. 
Aanstaande vrijdag (17 september) begint editie 2021 van de Najaarscompetitie met 
thuiswedstrijden voor al onze teams. 

 Team 1 speelt tegen The Back Hands (4) 

 Team 2 heeft als tegenstander Tanaka (4) 

 Team 3 ontvangt Hotak (6) 

Supporters zijn uiteraard van harte welkom. De wedstrijden worden gespeeld vanaf 20.00 
uur in onze vertrouwde zaal van De Spil in Wouwse Plantage. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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BACKHANDS TEAM TOERNOOI 4 SEPTEMBER 
Verslag: Tom van Doorn 

Voor het eerst sinds lange, lange tijd stond er 
eindelijk weer eens toernooi op de agenda en dus 
togen toernooi tijgers Albert en Tom vol goede 
richting de bekende zaal in ’t Heike om daar deel te 
gaan nemen aan het team toernooi. Beide heren 
waren weer goed voorzien van de gebruikelijke 
toernooi- en krenten bollen! 
 

Er was een grote variatie in sterkte; de deelnemende teams waren allen volgens ELO-
rating ingedeeld en dat leidde ertoe dat er twee klassen waren. Albert en Tom speelden 
mee in de twee klasse, waarvan de speelsterkte uiteenliep vanaf 1e/2e klasse tot 5e/6e 
klasse.  
De tweede klasse was ingedeelde in 2 poules (4 en 5 teams), en de opzet was dat de 
hoogste ELO’s van de teams tegen elkaar speelden, en ook de laagste twee tegen elkaar. 
Daarna was er nog de allesbeslissende dubbel.  3 potjes per wedstrijd dus. In de 
poulefase werden er sowieso 3 games gespeeld, en elke gewonnen game telde als 1 
punt. Door het niveauverschil waren er soms hele spannende, en soms ook mindere 
spannende potjes te zien. Met name de wedstrijden tegen de 1e en 2e klassers mochten er 
zijn, en werden er ook de nodige punten gesprokkeld. Het dubbel viel in alle gevallen uit in 
het voordeel van de mannen van de Pin. Toen de stofwolken waren opgetrokken bleken er 
3 teams met een gelijk aantal punten geëindigd; het team van Budilla, Kevin en Rene van 
de Backhands, en 
Albert en Tom. 
Uiteindelijk viel de 
beslissing door het 
tellen van de game 
standen, en hierdoor 
viel ons duo helaas af 
voor de hoogste 
klasseringen 
(-27 punten).  
De verliezersronde 
werd vervolgens, na 
lange, lange tijd 
wachten, ingezet en vrij 
snel omgezet in winst. 
Hierna nog een drankje 
en gauw naar huis om 
nog wat laatste restjes 
zonneschijn mee te 
pikken.  
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand SEPTEMBER zijn:: 
 
03 Eelco Ligtenberg 
23 Janine Raaymakers-Hopmans 
 
Allebei namens de redactie van harte gefeliciteerd 
met je verjaardag !!! 
 
 

PIN PONGER GEZOCHT 
De meeste leden van onze vereniging werken in Nederland 
of zijn inmiddels met pensioen. Ook zijn er diverse mensen 
die voor hun werk naar het buitenland worden uitgezonden. 
Na een tijdje begint het dan toch op te vallen dat ze er niet 
meer zo vaak zijn. Nou is ten tijde van corona het niet heel 
vreemd dat bepaalde leden hun momenten uitkiezen 
wanneer zij wel of niet actief deelnemen bij de club, echter, 
ditmaal kwam een vraag geheel uit onverwachte hoek met 
betrekking tot de ‘whereabout’ van een bepaalde speler. 
Afgelopen dinsdagochtend, 31 augustus 2021, kreeg de 
redactie een bericht binnen van een buurvrouw van de 
betreffende speler, wiens naam we vanwege de AVG 
wetgeving uiteraard niet noemen, met de vraag waar ene 
Koen Schuurbiers uithangt. Hij was al zeker 5 weken niet 
meer in het Bergse gespot. Er was al enkele weken geen 
beweging zichtbaar en men maakte zich zorgen. De 
redactie heeft, zonder al te veel details prijs te geven, 
aangegeven dat het goed gaat met Koen. Hoewel, dat 
weten we zelf eigenlijk ook niet. We werden in elk geval 
bedankt voor het doorgeven. 
Koen, een fijn verblijf in Taiwan en tot gauw! 

De gezochte speler voldoet aan  
bovenstaand signalement 

 
DE ZESDE EDITIE VAN DE PIN PONGERS 
SUPERCUP VOOR DE JEUGD 

Dinsdagavond 31 augustus 2021 was het dan eindelijk weer zover: de eerste 
trainingsavond van het nieuwe seizoen. Uiteraard hoopt de technische staf dat we corona 
nu definitief achter ons kunnen laten. Vanaf heden kan wekelijks weer op dinsdagavond in 
De Geerhoek te Wouw worden getraind. De vrijdagen worden ingeruimd voor de NTTB 
Najaarscompetitie 2021, tenzij de teams van De Pin Pongers buitenshuis verwacht 
worden; dan kan bij genoeg animo de zaal van De Spil gebruikt worden voor vrij spelen. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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De eerste trainingsavond voor de jeugd stond tevens in het teken van de jaarlijkse strijd 
om de Pin Pongers Super Cup. De Hoogenhoff Cup, vernoemd naar oud-voorzitster Sylvia 
van den Hoogenhoff, is een motivatieprijs om het nieuwe seizoen op een sportieve manier 
te starten, waarbij er voor de winnaar direct een mooie prijs te winnen is. Aan de editie van 
2021 deden vijf jeugdspelers mee, te weten: Emma, Suzanne en Luuk van Gils, Aniek 
Mies en Levi Verbocht. De eerste drie genoemden zijn zusjes en broer van elkaar, die 
meededen op een zogenaamde wildcard. Aniek, tweede geplaatst, deed voor het derde 
jaar op rij mee, tevens een recorddeelname. Levi, de topseed, was de titelverdediger. 
 
JEUGD 
Met vijf deelnemers kan niet direct worden gestart met de halve finales, zodat in eerste 
instantie werd aangevangen met een driekamp tussen de ongeplaatste spelers, zodat 
vervolgens via een knock-outsysteem toch finalewedstrijden gespeeld konden worden. 
 
Round-robin:  
1. Emma van Gils (WC) – Suzanne van Gils (WC) : 0 – 3 (6-11, 9-11, 6-11) 
 
In de eerste wedstrijd van de avond in deze driekamp kwamen de zusjes Van Gils middels 
loting direct tegenover elkaar te staan. Emma is de aanvalster, Suzanne de verdedigster. 
Koud in het veld is een verdediger dan toch vaak in het voordeel. Emma maakte de 
punten en de fouten, helaas van die laatste categorie op de belangrijke momenten helaas 
telkens net iets te veel. In straight games ging de zege naar Suzanne. 
 
2. Luuk van Gils (WC) – Emma van Gils (WC) : 3 – 0 (11-5, 11-9, 11-6) 
 
Het schema was zo ingericht dat de verliezer van de eerste wedstrijd direct aan de bak 
mocht in een tweede partij, een herkansing om kans te behouden op de halve finale. Luuk 
is echter ook een goede verdediger en won met bijna exact dezelfde score als Suzanne 
dat deed. 
 
3. Luuk van Gils (WC) – Suzanne van Gils (WC) : 3 – 0 (11-7, 11-1, 11-4)  
 
Beide spelers hadden hun eerste wedstrijd gewonnen en waren derhalve zeker van een 
plek bij de beste vier. De winnaar van deze slotwedstrijd zou echter in de strijd in de halve 
finale op papier een eenvoudigere tegenstander moeten treffen. Luuk won ditmaal met 
nog wat meer overtuigendere cijfers, omdat het verdedigende spelletje, afgewisseld met 
prima winners, toch prima beheerst. 
 
Halve finale:  
1. Levi Verbocht (1) – Suzanne van Gils (WC) : 3 – 0 (11-5, 11-4, 11-4) 
 
De eerste wedstrijd van titelverdediger Levi tegen runner-up van de voorrondepartijen 
Suzanne. Hoewel Suzanne bij tijd en wijle mooi verdedigde was er eigenlijk geen houden 
aan. Wanneer Levi aanzette kwamen er prachtige winners van zijn batje. Overtuigend in 
straight games sloeg hij zich naar zijn tweede finale op rij.  

http://www.depinpongers.nl/
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2. Aniek Mies (2) – Luuk van Gils (WC) : 1 – 3 (11-2, 7-11, 7-11, 9-11) 
 
Een vooraf interessante partij, want hoe zou de als tweede geplaatste speler Aniek het 
doen tegen de sterkste speler uit de voorronde Luuk. Aniek zou gezien het aantal 
gevolgde trainingen een voorsprong moeten kunnen hebben al is Luuk een speler met 
veel balgevoel. Een vooraf In de eerste game verdedigde Aniek prima en won ze bijna 
alle punten. Langzaam verloor ze echter de grip op de partij en hoewel Luuk het nog even 
moeilijk vond om het af te maken was hier de eerste verrassing van de avond. 
 
Finale 2021:  
Levi Verbocht (1) – Luuk van Gils (WC) : 3 – 0 (11-9, 
11-9, 11-2) 
De eindstrijd van 2021 met titelverdediger en topseed 
Levi als verwachte aanwezige en Luuk als verrassende 
uitdager. De finale was, en dat is niet altijd zo, maar 
ditmaal zeker wel, de beste partij van de avond. 
Ofschoon er slechts drie games gespeeld werden was 
het duel zowel qua spanning als niveau het beste 
partijtje van de avond. In de eerste twee games nam 
Luuk met gedegen spel een voorsprong. Hij vergat 
echter de trekker over te halen en Levi bleef vertrouwen 
houden in zijn aanvalsballen. Dat werd beloond en 
nadat beide games met 11-9 werden binnengehaald 
ging het gas vervolgens vol open. In straight games 
verdedigde Levi dus met verve zijn titel en hij is de 
tweede speler in de clubgeschiedenis die de trofee voor 
de tweede maal weet te winnen en tevens de eerste 
speler die dit twee maal op rij weet te realiseren. Levi, 
van harte gefeliciteerd met een nieuwe titel! 
 
 
 

PIN PONGERS SUPER CUP SENIOREN 2021 
Helaas. Ten tijde van het opstarten van de drukpersen voor deze Nieuwsbrief, is nog geen 
verslag binnen. 
Jullie houden dit tegoed voor een volgende uitgave. 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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COMMUNICATIE TUSSEN  
- BESTUUR EN LEDEN 
- AFDELING EN BESTUUR 

Binnen elke organisatie is het belangrijk om korte en 
duidelijke lijnen tussen bestuur en leden te hebben. 
Leden kunnen wensen/opmerkingen doorgeven aan het bestuur, besturen kunnen 
belangrijke informatie aan hun leden doorgeven. 
 
Een veelgebruikt middel – naast korte berichtjes via Mail, WhatsApp en Facebook, zijn de 
clubbladen/nieuwsbrieven. 
Bij Het Markiezaat is dat bijvoorbeeld “De Smashparade”, bij Vice Versa ’51 heet de 
nieuwsbrief “De Shot”. 

 
Bij TTV De Pin Pongers is dat 
natuurlijk onze eigen “DE PONGG”, 
aanvankelijk met de linkse layout, 
maar vanaf aflevering 400 gestoken 
in een nieuw jasje (rechts). 
 
We proberen regelmatig een nieuwe 
aflevering in elkaar te steken met 
hopelijk leuke en interessante tafel- 
tennis weetjes en zodra dit weer 
mag uiteraard ook met verslagen 
van competitiewedstrijden en  
gespeelde toernooien. 
En: mocht je zelf iets willen 
bijdragen: GRAAG. 
 

Waar veel leden misschien geen weet van hebben, is dat er tussen verenigingsbestuur en 
NTTB regelmatig contact is. 
De communicatie tussen Afdeling en verenigingen verliep lange tijd schriftelijk, via 
nieuwsbrieven die per post thuis werden bezorgd. 
Zoals wij nu “DE PONGG” hebben, zo heette het mededelingenblad vanaf de jaren 50 
vanuit de Afdeling Brabant “Mixed” en vanaf 2002 werd dit “Info ZuidWest”. 
 
Aanvankelijk afkomstig van de stencilmachine en per PTT-Post thuisbezorgd, waren dit 
geen pareltjes van een mooie layout. Ook in de jaren daarna blonk de “Mixed” niet echt uit 
in een aantrekkelijke vormgeving. Maar: smaken verschillen. 
 
Hieronder wat voorbeelden van hoe die bladen er uit zagen. 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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1954 – 1959    1959 – 1960    1960 - 1961 

1961 – 1962    1962 – 1964    1965 - 1966 

1966 – 1967    1967 – 1969    1969 - 1981 

 

 

 
 
 

http://www.depinpongers.nl/


10 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 415    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   12-09-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

1981 – 1998    1998 – 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vanaf 2001 komen 
we de naam 
“GE-MIXED” tegen 
en vanaf juli 2003 
wordt het “Info 
ZuidWest”, 
aanvankelijk op 
papier, later digitaal 
via de mail. 
 
 

 
Voor veel (oud)wedstrijdsecretarissen, (oud)voorzitters en (oud)secretarissen – zeker als 
ze al wat langer meegaan – zullen bovenstaande afbeeldingen ongetwijfeld allerlei 
herinneringen oproepen, nietwaar Eelco?. 
Elke week werd er uitgekeken naar een nieuwe aflevering met veel nieuwtjes, 
wetenswaardigheden, aankondigingen van toernooien en uitgebreide lijsten met de 
prestaties van de verschillende competitie teams. 
Een paar gaatjes door het papier en de zoveelste aflevering werd opgeborgen in een 
ordner, om - na gelezen te zijn - vaak niet verder meer tevoorschijn te komen. 

  

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS IN DE MEDIA 
Uit de archieven van de Afdeling ZuidWest 
We zijn in de archieven van de NTTB Afdeling ZuidWest gedoken en hebben wat leuke 
dingen kunnen vinden. 
Jarenlang werd er gecommuniceerd tussen de Afdeling en verenigingen in de vorm van 
een mededelingenblad met de naam “Mixed”, later werd dit “Info ZuidWest”. 
 
Om te beginnen een aardig artikel over de namen van Brabantse tafeltennisclubs, waarin 
de naam van De Pin Pongers uiteraard niet ontbreekt. 
Hieronder een verhaal uit een “Mixed” uit 2001. 
 

Ter gelegenheid van 60 jaar NTTB Afdeling Brabant 
verschijnt in april 2001 een speciaal jubileumnummer, 
waarin onze vereniging wordt genoemd. 
 
In dit nummer staat een artikel dat gaat over namen 
van Brabantse tafeltennisverenigingen. 
Alle Brabantse verenigingen worden ingedeeld in een 
categorie. 
 
Onderstaand zie je deels een bewerking en deels een 
kopie van delen van deze jubileumuitgave. 
 
 
NAMEN, NAMEN, WHAT’S IN A NAME ? 
  
Onder de verenigingen van onze afdeling Brabant is 
toch een grote verscheidenheid in namen te vinden. 
Van saai tot flitsend en van niet origineel naar erg 
origineel. Om u een indruk te geven van wat er 

allemaal in onze afdeling voor namen zijn verzonnen en bedacht hebben we een klein 
onderzoek ingesteld met hieronder het resultaat. We hebben de namen in categorieën 
ingedeeld en we laten deze categorieën achtereenvolgens de revue passeren.  
 
Categorie: Dezelfde namen 
Het toppunt van niet origineel zijn de verenigingen met allemaal dezelfde naam zoals daar 
zijn: 

 Smash. De volgende verenigingen voeren dezelfde naam: Smash uit 
Geertruidenberg. Smash '70 uit Noordhoek, Smash '76 uit Sint-Annaland en Smash 
'73 uit Uden.  

 Vice Versa. Hier komen we de volgende niet originele namen tegen: Vice Versa '51 
uit Oudenbosch, Vice Versa '64 uit Rosmalen, Vice Versa Oss uit Oss.  

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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Categorie: Saai en niet origineel 
Saai en ook niet erg origineel zijn de verenigingen met enkel de volledige naam van de 
plaats van de vereniging, eventueel met de aanduiding TTV. De naam mag dan saai zijn, 
het is wel een duidelijke naam die geen misverstanden kan opleveren. 
In deze groep vinden we terug:  

 Bergeijk, Best, Breda, Deurne, Helmond' 57, Roosendaal, Son en Breugel, 
Stiphout, Valkenswaard, Waalre en Waalwijk. 

 
Categorie: Minder saai · en minder origineel 
In deze categorie komen we verenigingen tegen met namen bestaande uit letters welke 
staan voor afkortingen van de plaatsnaam en van het woord tafeltennisclub of vereniging 
en verder eventueel met als toevoeging nog een jaartal van oprichting of de naam van de 
sponsor. 
 
Hier komen we o.a. tegen:  

 0.T.T.C., Osse Tafel Tennis Club 

 T.C.O. ’78, Tafeltennis Club Ossendrecht 

 T.C.S., Tafeltennis Club Steenbergen 
en met een iets mooiere afkortingen 

 Hotak (Hoogerheidese Tafeltennis Klub) 

 Nitak (Nispense Tafeltennis Klub) 

 Taverbo (Tafeltennis vereniging Boxtel). 
 
Categorie: Namen van sportparken, wijken etc 

 Belcrum, genoemd naar de wijk waar ze spelen 

  Het Markiezaat, naar het gebied waar vroeger een markies de heerser was. 
 
Categorie: Andere afkortingen 
In deze categorie vinden we enkele heel fraaie afkortingen terug. Kijk zelf maar. 

 B.S.M., Dongen: Be Sports Men 

 Luto, Tilburg: Leer Uw Tegenstander Overwinnen 

 N.O.N., Heeswijk-Dinther: Net Over het Net 

 T.T.V. O.D.T, Roosendaal: Tafel Tennis Vereniging Onder De Toren 

 T.I.0.S. '51, Tilburg: Tafeltennis Is Onze Sport 
 
Categorie: Diverse namen In deze categorie zijn de verenigingen genoemd naar niet 
eerder genoemde zaken. Dit zijn o.a. de volgende verenigingen: 

 Red Star' 58, Goirle. Genoemd naar de beroemde voetbalclub Rode Ster Belgrado 

 Tanaka, Etten-Leur. Genoemd naar een vroegere wereldkampioen 
 
Je zult je misschien afvragen: wanneer komt De Pin Pongers eindelijk aan de beurt 
? Maar daar komt ie dan, alleen wel jammer dat de naam niet geheel goed gespeld 
is: de Pingpongers in plaats van de Pinpongers: 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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En als laatste de categorie Sportnamen en uitdrukkingen  

 Always Fair, Ammerzoden. Always Fair, ja daar moeten we allemaal naar streven 

 Attaque, Sint-Oedenrode. Attaque, aanvallers, leuk om die eens tegen De Meppers 
te laten spelen 

 Een en Twintig, Beek en Donk. Ja, het is altijd wel handig om tot een en twintig te 
kunnen tellen 

 Flash, Eindhoven. Flitsend, wie had dat anders verwacht voor een vereniging uit de 
Lichtstad 

 T.T.V. de Pingpongers, Wouwse Plantage. Duidelijk een tafeltennis vereniging 

 Rally, Wijk en Aalburg. Het is altijd leuk een bal in het spel te houden en een rally 
te maken 

 
 
 

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 

THEMA: EEN COMBINATIE 
Dubbel op 
En dan nu iets voor de rubriek “TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD” wat zou kunnen 
vallen onder 2 categorieën: TAFELTENNISVARIANTEN en KOPIËREN. 
 
Het verhaal van Piladex en Pillow-Dex 
Piladex werd voor het eerst geïntroduceerd in 1890 in Engeland en kon als spel op de 
huiskamertafel gespeeld worden. 
Er werd een net gespannen en het was de bedoeling om een opgeblazen banaanvormige 
ballon over het net in het vak van de tegenstander te laten landen. 
Het spel had geen competitiebedoelingen, elkaar aangenaam bezighouden op een 
regenachtige dag was het belangrijkste. 
 
Piladex kende ook een variant waarbij in een zaal een net werd gespannen, lijkend op 
een net voor volleybal en er werd weer gebruik gemaakt van een peervormige ballon, die 
met de hand moest worden geslagen. 
De bedoeling was om de ballon – net als bij volleybal - bij de tegenstander op de vloer te 
laten landen. Ook hier stond tijdvermaak en geen competitie centraal. 
Deze laatste versie van het spel werd in korte tijd enorm populair, mede omdat het spel 
gemengd werd gespeeld en mannen en vrouwen in de preutse Victoriaanse tijd stiekem 
elkaar konden aanraken. 

http://www.depinpongers.nl/


14 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 415    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   12-09-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

 

Het spel 
trok zelfs 
de 
aandacht 
van het 
koninklijk 
huis, toen 
prinses 
(later 
koningin) 
Alexandra 
het spel 
aankocht 
voor haar  
huishouden 
in 1896. 
 

Op bovenstaande doos zie je linksonder dan ook staan: PLAYED BY ROYALTY. 
Een aardig staaltje van vroege marketing. 
 
Het gigantische succes van Piladex trok de aandacht van andere fabrikanten en na een 
gigantische marketing campagne werd door de firma Parker Brothers in 1896 het spel met 
een iets gewijzigde naam in de markt gezet: Pillow-Dex. 
 

Deze doos met inhoud stamt uit 1897. 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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De overeenkomst met Piladex – ook als je beide posters met elkaar vergelijkt - is 
overduidelijk. Het enige verschil is dat Piladex bedoeld was voor op de kleine tafel en in 
de grote zaal, Pillow-Dex richtte zich volledig op de keuken- en kamertafel en kan daarom 
worden gezien als een pure variant op tafeltennis. 
 
Net als bij Piladex werd er een net gespannen over de tafel en het doel was de 
opgeblazen ballon te laten landen in het veld van de tegenstander. Wie daar 10 keer in 
slaagde was de winnaar. 
Het spel kon met meerdere personen tegelijk worden gespeeld. 
 
 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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