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VAN DE REDACTIE
Deze Nieuwsbrief bevat een beperkt aantal onderwerpen,
maar is niettemin hopelijk niet minder het lezen waard.
De indeling van de najaarscompetitie is gisteren bekend
geworden. Verderop daarover meer.
Ook graag extra aandacht voor een leuke bijdrage van Kees (bedankt, Kees), waar hopelijk
massaal op gereageerd zal worden.
Verder staan we stil bij de afsluiting van het seizoen in De Geerhoek en als afsluiter laten
we na lange tijd weer eens iets horen in de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD,
deze keer met een leuk verhaal over het allereerste tafeltennistoernooi ter wereld, gespeeld
in 1901.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl
De volgende Nieuwsbrief zal als de planning goed verloopt over twee weken verschijnen en
wel op maandag 15 augustus.
Voor degenen die op vakantie zijn of nog gaan: veel plezier en behouden terugkomst.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand AUGUSTUS hebben we één jarige:
22

René Schijven

Van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur is de afgelopen periode niet bij elkaar geweest.

INLEVEREN PRIVACY-VERKLARINGEN
In eerdere Nieuwsbrieven stond een privacy-verklaring met het verzoek om deze - als dat
nog niet gebeurd is – in te vullen een te retourneren naar het bekende adres:
secretaris@depinpongers.nl
Inmiddels zijn een aantal verklaringen binnen, maar we missen nog steeds wat
ingevulde en ondertekende verklaringen.
Laat ons niet wachten, vul de verklaring in. Je kunt deze vinden in nieuwsbrief 445,
verstuurd op 8 juni 2022.
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EINDE VOORJAAR SEIZOEN IN DE GEERHOEK
Op dinsdag 19 juli stond de laatste voorjaarstraining van Walter in De Geerhoek op het
programma.
Door het extreem warme weer (temperaturen tot wel 40 graden) werd besloten om deze
training niet door te laten gaan.
In plaats daarvan werd iedereen via de trainingsapp uitgenodigd om naar De Geerhoek te
komen en daar wat te komen drinken.
Zes personen gaven gehoor aan deze oproep.
Niet zo heel veel, maar daarom niet minder gezellig. Zie de foto hieronder.
Na een hapje en drankje namens de vereniging werd de avond en daarmee het
trainingsseizoen op gepaste wijze afgesloten.
De Geerhoek sluit officieel op 22 juli en gaat op zondag 14 augustus weer open.
Wanneer de trainingen weer gaan beginnen?
Hou de Nieuwsbrieven en de trainingsapp in de gaten.
Wij zullen dit tijdig melden.
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WIE BEDENKT HET LEUKSTE BIJSCHRIFT ?
Kees stuurde ons bijgaande foto op van een
wel erg unieke tafeltennistafel.
Waar deze foto is gemaakt?
Geen idee, maar dat hopen we nog een keer
van Kees te horen.
Kees vond het een goed idee (en de
redactie ook) om bij nevenstaande foto een
leuke quote te verzinnen, bijvoorbeeld:
“Het moet uit de lengte of de breedte komen”
We zijn op zoek naar de leukste, de
origineelste quote en voor de bedenker
daarvan stelt Kees een leuk prijsje
beschikbaar.
De jury wordt gevormd door Kees, die
voorzitter en enig lid is.
Stuur je inzendingen op naar:
redactie@depinpongers.nl
Wij zullen de binnengekomen reacties
doorsturen naar Kees.
Aarzel niet, doe mee en verzin iets leuks. Laat zien dat ons clubblad gelezen wordt en
laat Kees niet in de kou staan.
IEDEREEN die onze Nieuwsbrief ontvangt mag meedoen. Graag zelfs!!
Inzendingen kun je indienen tot 15 augustus.
Je mag net zo veel bijschriften inzenden als je wil.
Verzin meerdere bijschriften en vergroot daarmee je kans op een prijs.
HOE MEER INZENDINGEN, HOE LIEVER.
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NIEUWS OVER DE NAJAARSCOMPETITIE
Op de valreep (deze Nieuwsbrief was al bijna klaar om verzonden te
gaan worden), werd de indeling van de najaarscompetitie 2022
bekend.
Team 1 is ingedeeld in klasse 4B
Dit team heeft de volgende tegenstanders:
Team
De Pin Pongers (1)
The Back Hands (5)
TCS (1)
ODT Kanjers Uitzendbureau (5)
Tanaka (4)
Hotak ’68 (4)

Gemiddelde rating
1148
1059
1043
1039
972
912

Afgaande op de gemiddelde rating van de teams kan team 1 niet anders dan met vlag en
wimpel kampioen worden.
Wel een merkwaardige indeling, waarbij de vraag opkomt of 3e klasse geen betere
uitdaging is.

Team 2 komt uit in klasse 6B.
Zij spelen tegen
Team
TCO ’78 (2)
Het Markiezaat (9)
The Back Hands (7)
De Pin Pongers (2)
Yerseke (3)
WITAC ’89 (3)

Gemiddelde rating
773
766
763
721
705
664

Gezien de gemiddelde ratings is team 2 wel op zijn plek in deze klasse en kunnen
spannende wedstrijden, met een eindplaats in de middenmoot worden verwacht.
Hoewel: het balletje is rond en afhankelijk van de vorm van de dag weet je het nooit zeker.
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
THEMA: DE OPKOMST VAN TOERNOOIEN
Tafeltennis werd in de beginjaren over de gehele wereld overwegend thuis gespeeld, maar
men kon na verloop van tijd niet achterblijven en tafeltennis groeide uit tot een serieuze
sport met toernooien en wedstrijden.

Rond 1880 kwam tafeltennis van de grond, maar het duurde toch nog 20 jaar voordat
serieus nagedacht werd over het verlaten van de huiskamer en het organiseren van
tafeltennis competities en toernooien.
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De foto links is van een van de
eerst gespeelde toernooien uit de
geschiedenis, en dateert van eind
1901 in Londen.
Een oud toernooi, maar niet het
oudste.

Wie loopt er weg met de eretitel “Het allereerste tafeltennistoernooi ter wereld”?

HET ALLEREERSTE TOERNOOI
Een toernooi dat na afloop heel wat reacties opriep !!

Als je allerlei kleine, vooral
plaatselijke wedstrijdjes met
beperkte inschrijving weg laat,
dan zou deze “eer” wel eens
weggelegd kunnen zijn voor
een evenement in een
Londense buitenwijk.
In het stadhuis van het district
Chiswick (West Londen, foto
rechts) werd op 26 oktober
1901 een toernooi gehouden.

Het toernooi werd gespeeld op 4 tafels met bijna 100 deelnemers en een kleine 300
toeschouwers.
De wedstrijden werden begonnen om 5.30 uur en duurden tot 10.30 uur.
Wel wat andere tijden dan wij gewend zijn !!
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HET TOERNOOI EINDIGT IN CHAOS
De finale van dit toernooi werd gespeeld tussen een dame en een heer.
Er zou worden gespeeld tot de eerste speler 25 punten had behaald.
Bij een stand van 24-24 maakte de heer 25-24 en hij werd door de scheidsrechter als
winnaar aangewezen. Hij dacht het toernooi gewonnen te hebben.
Na verwarring en vele protesten over en weer werd het toernooireglement erbij gehaald,
waarin stond dat bij een gelijke stand (in dit geval 24-24) nog 5 punten gespeeld moesten
worden om de winnaar te bepalen.
Dat werd uiteindelijk met 27-26 de dame.
De daaropvolgende dagen werd in de media volop fel gediscussieerd over wie nu wel of
niet de winnaar moest zijn, want blijkbaar had volgens de reglementen de toernooiregel om
nog 5 punten te spelen, al bij een stand van 19-19 moeten worden toegepast.
Toernooi-organisatie en scheidsrechter kregen het zwaar te verduren.

In deze prachtige zaal (zie foto hieronder) vond het toernooi plaats.
Ziet er niet verkeerd uit.
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NOG MEER TOERNOOIEN
Engeland
Links: aankondiging van een
toernooi:
de UK kampioenschappen, te
spelen in het bekende Crystal
Palace in Londen.
Aangekondigd in The Times van
24 februari 1903.
Een mooie locatie voor een
toernooi.

Rechts een aankondiging van een toernooi
in Rhodesië (tegenwoordig bekend als
Zimbabwe) en hieronder een toernooi in
Zuid-Afrika, beiden uit 1902.

Chili
Rechts: een verslag uit een Chileense krant
van een wedstrijd tussen Chili en de rest
van de wereld (El Mundo), augustus 1904.
Winnaar: Chili.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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