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VAN DE REDACTIE
Dit is al weer de laatste Pongg van dit jaar. Een
jaar met weinig tafeltennis hoogtepunten.
De voorjaarscompetitie is helemaal niet gespeeld,
pas in september ging er weer een volledige
competitieronde van start.
De najaarscompetitie kon weliswaar helemaal
worden uitgespeeld, maar bracht ons sportief
gezien weinig successen.
Deelnemen aan toernooien, trainen, vrij spelen, het was vaak niet mogelijk of op zijn minst
moeilijk te organiseren.
Laten we hopen dat 2022 betere tijden met zich meebrengt.
De voortekenen zijn in ieder geval niet erg positief.
De nieuwste Corona-variant met de naam Omikron dreigt een negatieve rol te gaan spelen
en dit heeft inmiddels geleid tot het aanscherpen van corona-maatregelen. We gaan weer
in lockdown.
Gisteren zouden Albert en Tom hebben deelgenomen aan het Batswingers teamtoernooi
in Gilze. Uiteraard waren we benieuwd naar hun prestaties, maar door de lockdown is het
toernooi niet doorgegaan.
Verderop meer hierover.
We sluiten deze Nieuwsbrief af met enkele korte fragmenten uit de rubriek TAFELTENNIS
IN WOORD EN BEELD.

De redactie wenst iedereen fijne Kerstdagen en
een gelukkig en voorspoedig 2022 toe.
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VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand DECEMBER zijn::
05
18
19

Sinterklaas
Luuk van Gils
Jürgen Lakebrink

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

CORONA UPDATE
We gaan weer in lockdown
We zullen het ongetwijfeld hebben zien aankomen. De persconferentie op zaterdagavond
bracht eigenlijk geen echte verrassing.
Covid laat zich niet zomaar verdringen en extra maatregelen zijn – zeker gezien de steeds
meer overheersende Omikron variant – onvermijdelijk.
Nederland gaat in lockdown en deze maatregel ging gisteren (19 december) in en duurt in
ieder geval tot en met vrijdag 14 januari.
Naast de al langer geldende basisregels als vaak en goed je handen wassen,1,5 meter
afstand houden, thuis blijven bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht zijn
maatregelen ingegaan die direct invloed hebben op onze sport.
Binnensporten zijn in ieder geval tot 14 januari 2022 niet toegestaan, ook niet overdag.
De Geerhoek en De Spil gaan voorlopig op slot voor ons, in ieder geval minimaal tot en
met 14 januari 2022.
Daarna? Afwachten.

BATSWINGERS TOERNOOI GAAT NIET DOOR
Normaal gesproken had hier een verslag gestaan van het inmiddels 52 e Batswingers
toernooi, een toernooi waar – net als in voorgaande jaren – Albert en Tom zich voor
hadden ingeschreven.
Door de recente corona-lockdown gaat het toernooi niet door, maar de organisatie is vast
van plan om in het voorjaar van 2022 een nieuwe poging te wagen. Binnenkort laten ze
weten op welke datum ze mikken.
Hopelijk hebben de huidige maatregelen effect en kunnen we tegen deze tijd weer lekker
competitie spelen, toernooien aflopen of zomaar voor de gezelligheid eens komen kijken.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Geef je op
De Clubkampioenschappen 2021 stonden oorspronkelijk
gepland op zaterdag 11 december, maar gingen niet door
omdat op die dag promotie degradatie wedstrijden
gespeeld moesten worden.
Het bestuur heeft besloten om de Clubkampioenschappen
2021 door te schuiven naar januari 2022.
Iedereen heeft inmiddels via de mail in de vorm van een
datumprikker de mogelijkheid gekregen om aan te geven
op welke datum je kunt spelen:
15 januari of 22 januari.
Nog niet iedereen heeft gereageerd. Geef snel je voorkeur
door, zodat we een definitieve datum kunnen vastleggen.
Of het toernooi op de geplande voorkeursdatum doorgaat, is nog onzeker.
Alles zal er van afhangen hoe de stand van zaken is met betrekking tot Corona en
de dan geldende regels. Boven alles willen we niet alleen een gezellig en sportief
toernooi organiseren, maar we willen dit ook houden in een voor iedereen zo veilig
mogelijke omgeving. We houden iedereen op de hoogte.

DIERENPENSION HOEVEKESTIJN BEDANKT!
Op Facebook kwamen we het volgende bericht tegen, een bericht dat we voor degenen
die het gemist hebben, nog eens laten zien.
Het einde van het jaar 2021 nadert; tijd om alvast een beetje terug te blikken. Veel
verenigingen hebben het vanwege de maatregelen met betrekking tot corona niet
makkelijk. Als club zijn we dan ook erg dankbaar voor de geboden mogelijkheden tot het
beoefenen van onze sport, waarbij zowel het bestuur van Dorpshuis De Spil als buurthuis
De Geerhoek ons ruim baan gegeven heeft. Ook willen we onze sponsoren hartelijk
danken!
Vandaag extra aandacht voor Dierenpension Hoevekestijn, gevestigd aan de Julianaweg
11 in Wouwse Plantage. Hoevekestijn is al jaren hoofdsponsor van onze vereniging. Het
bekende logo prijkt al sinds 2014 op onze clubkleding, waarop we erg trots zijn.
Arian en personeel, hartelijk dank voor jullie bijdrage, want zonder ondersteuning geen
verenigingsleven!
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Thema: oude tafeltennis varianten

Een pingpongvariant uit de jaren 20 van de vorige eeuw: Ring Tafeltennis

En nu we het toch hebben over tafeltennis varianten:
Waarom tafeltennis niet combineren met golf?
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Thema: Training en Opleiding
Bij het volwassen worden van de sport hoort natuurlijk ook het werken naar een hoger
niveau.

Foto van een vroege collega van Walter, die een les verzorgt op een Tafeltennis school in
Londen, rond 1902.

Meer dan 100 jaar later:
toch wel een heel verschil met toen.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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