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VAN DE REDACTIE
Het jaar 2022 is inmiddels al weer aangebroken
en de redactie wenst al onze leden, sponsors en
donateurs een gelukkig, voorspoedig en gezond
jaar toe.
We openen deze Nieuwsbrief met een
aankondiging waarop veel leden ongetwijfeld al
lang naar hebben verlangd:

WE MOGEN WEER SPELEN
Verder in deze Nieuwsbrief een tweetal opvallende voorbeelden van originele
nieuwjaarswensen.
Ook hebben we nieuws over de Algemene Ledenvergadering, de clubkampioenschappen
en het Batswingers toernooi en verder plaatsen we een volgende aflevering uit de rubriek
TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD.

WE GAAN WEER TAFELTENNISSEN
Gisteren (vrijdag 14 januari) heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen voor de
sport te versoepelen.
Met ingang van vandaag mogen we weer spelen !!
Om te beginnen kan er aanstaande dinsdag in Wouw onder leiding van Walter weer
getraind worden.
Inschrijven op de gebruikelijke manier via de trainingsapp.
Volgende week vrijdag is het na lange tijd weer vrij spelen in De Spil.
Ook hier geldt wat we gewend zijn: inschrijven via de app.
Hou wel rekening met het volgende:
•
•
•
•

Een coronatoegangsbewijs is verplicht
Hou voldoende afstand (minimaal 1,5 meter)
Publiek is niet toegestaan
De kantine is gesloten

Iedereen veel plezier toegewenst !!
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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Elk jaar houden we in het voorjaar onze Algemene Ledenvergadering (ALV).
Het is een moment waarop het Bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in
het afgelopen kalenderjaar en een geschikt moment voor onze leden om met eigen ideeën
en wensen te komen (dat laatste mag eigenlijk wel het hele jaar door).
Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van deze vergadering.
In eerste instantie was vrijdag 21 januari gereserveerd voor een ALV, maar door
omstandigheden slaagt het Bestuur er niet in om op deze datum een vergadering te
houden.
De ALV wordt opgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.
Het Bestuur laat jullie z.s.m. weten wanneer dit is en zal dan ook het leesvoer dat daar
altijd bij nodig is tijdig toezenden.

DE BESTE WENSEN VOOR 2022
Het jaar 2021 is voorbij gevlogen. Een
jaar met wisselende emoties.
Corona is maar niet weg te dringen en
bepaalt nog steeds ons dagelijkse doen
en laten.
Een klein lichtpuntje: we hebben een
groot deel van het jaar niet kunnen
spelen, maar na lange tijd hebben we
eindelijk weer eens een volledige
competitieronde kunnen spelen, waarbij
al onze teams aan de verwachtingen
(handhaving in de huidige klasse)
hebben voldaan. Soms was dit pas
bereikt met grote moeite en op de
laatste speeldag, maar uiteindelijk is het ons gelukt en als kleine club mogen we daar best
trots op zijn !!
En natuurlijk hoort bij elke jaarwisseling het toesturen van goede voornemens en beste
wensen voor het nieuwe jaar.
Vroeger werd dan veelal een kaartje gestuurd naar vrienden, kennissen, familieleden.
Tegenwoordig gaat het steeds sneller en gemakkelijker via o.a. Whatsapp en Outlook.
Hele leuke, creatieve en vermakelijke boodschappen worden verzonden en ontvangen,
soms een standaard bericht, maar soms ook iets heel bijzonders.
We willen een tweetal voorbeelden uit deze laatste categorie met jullie delen.
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Een leuke en creatieve Nieuwjaarswens ?
Wij vinden van wel.
En op de volgende pagina nog een.
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Voor 2022 wensen we voor ons allen dat
De Jonge gewoon weer een stuk kaas is
Een wattenstaafje alleen voor in je oor is
Dissel weer bij een caravan hoort
Corona een lekker koud biertje is
Een mondkapje enkel nog bij een schuurklus gebruikt wordt
Positief iets Positiefs is
Isolatie iets voor in de spouw is
Een virus weer een gevaar voor je PC is
Kuiper weer een goeie fles jenever is

En zelf nog iets leuks verzonnen of ontvangen: ??????
Hebben jullie zelf nog een leuke, originele nieuwjaarswens of kerstwens ontvangen, deel
deze met de redactie en we zullen deze plaatsen in een eerstvolgende Nieuwsbrief.
Stuur je bijdrage naar redactie@depinpongers.nl

VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand JANUARI zijn:
01
01
12
19
20

Rose-Marie de Koning
Qusai Qasem
Michael van Loon
Marjan Quak-de Groot
Nader Qasem

Allemaal van harte gefeliciteerd
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AFSCHEID
Om uiteenlopende redenen nemen we afscheid van een tweetal leden:
Aad van Zanten en Jürgen Lakebrink.
We hopen dat jullie een leuke tijd hebben gehad bij onze vereniging en wensen jullie
namens de redactie veel voorspoed in de toekomst.
En mocht je nog een keer terug willen komen: jullie blijven welkom.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn jullie geen lid meer van TTV De Pin Pongers, maar
mocht je op de hoogte willen blijven van wat in onze vereniging speelt, dan is het mogelijk
om de Nieuwsbrieven van onze club nog wel toe te sturen.
Als je dat wilt, laat het via een mailtje even weten:
redactie@depinpongers.nl

BATSWINGERS TOERNOOI SCHUIFT OP
Normaal gesproken had hier een verslag gestaan van het inmiddels 52e Batswingers
toernooi, een toernooi dat traditioneel in december wordt gespeeld en waar – net als in
voorgaande jaren – Albert en Tom zich voor hadden ingeschreven.
Door de recente corona-lockdown ging dit toernooi niet door, maar inmiddels is een
nieuwe datum bekend gemaakt:
Zondag 24 april 2022.
Hopelijk gooit het corona-virus tegen die tijd geen roet in het eten en wensen we Albert en
Tom alvast veel succes toe.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 EN 2022
Wel uitstel, geen afstel
De Clubkampioenschappen 2021 stonden oorspronkelijk
gepland op zaterdag 11 december, maar zijn niet door
gegaan omdat op die dag promotie-degradatie wedstrijden
gespeeld moesten worden.
Het bestuur had besloten om de Clubkampioenschappen
2021 door te schuiven naar 15 of 22 januari.
Iedereen heeft half december 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.
Het is echter de vraag of de opgegeven voorkeuren na zo’n
lange tijd nog hetzelfde zijn en verder is de voorbereidingstijd wel erg kort.
Bovendien is het te verwachten dat vanaf eind januari er weer een hopelijk volledige
voorjaarscompetitie gespeeld gaat worden.
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Al met al is dit voldoende reden om de Clubkampioenschappen 2021 uit te stellen en te
verplaatsen naar een datum nadat de competitie gespeeld is.
De Clubkampioenschappen 2022 kunnen we dan houden in december.
Of en zo ja op welke dag de kampioenschappen straks in de geplande voorkeursperiode
doorgaan 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.

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Thema: Tafeltennis humor

OKE mannen, mondje dicht over dat
tafeltennis toernooi waar we naar toe
zijn geweest. Tegen onze vrouwen
vertellen we dat we naar een cursus
roven en vechten zijn geweest in Oslo.

Tafeltennis is eigenlijk best wel een leuke sport !

DE PONGG

Nieuwsbrief 430

www.depinpongers.nl

7

TTV De Pin Pongers
15-01-2022

DE

PONGG

TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
Thema: Oude varianten op het spel
Tafeltennis werd in de jaren tachtig van de 19e eeuw populair in Engeland, als alternatief
om binnen te spelen bij slecht weer.
Al snel kwamen allerlei varianten op het spel op de markt.
Op deze en de volgende pagina wat voorbeelden.

Een interessante variant: Pocket-Tennis.
Van tevoren wordt overeen gekomen hoeveel games en met hoeveel ballen wordt
gespeeld, bijvoorbeeld 5 games en 20 ballen per game.
Puntentelling: serveerder begint en
• het balletje stuitert nog vóór de netjes: 1 punt voor tegenstander
• het balletje gaat over de netjes en wordt geretourneerd: 1 punt voor de
tegenstander
• het balletje valt in een van de netjes: dit kan 5-10-15 of 20 punten opleveren
• het balletje komt niet terug: 1 punt voor de serveerder
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Sommige fabrikanten kwamen met eenzelfde spel op de markt, maar dan wel onder een
andere naam.
Een van deze spellen kreeg de naam Pouch Ball.
De overeenkomst met Pocket-Tennis op de vorige pagina is duidelijk.

Plopitin (beter leesbaar met
spaties ertussen als Plop it
in) stamt uit de jaren 30 van
de vorige eeuw.
De bedoeling was om het
balletje door een van de
genummerde gaten te krijgen
en daarmee punten op te
bouwen.
Als totaalscore moest men op
31 of 51 (vooraf af te
spreken) uitkomen.
Combinatie van tafeltennis
met darts telling.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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