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VAN DE REDACTIE
In de najaarscompetitie 2022 is inmiddels de derde
speelronde afgewerkt, met thuiswedstrijden voor team 1 en
team 2. Uiteraard besteden we in deze Nieuwsbrief weer
aandacht aan deze wedstrijden.
Ook een verslag van het OTC-toernooi in Bergen op Zoom,
met deelname van Albert en Jac.
Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor een belangrijk onderdeel van onze sport:
de service.
Lees dit artikel en doe er je voordeel mee.
Verder tref je twee “nieuwe” rubrieken aan:
 De boeteteller
 Toernooi- en activiteitenkalender 2022
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op maandag 10 oktober.
Daarin natuurlijk verslagen van de vierde competitieronde, met thuiswedstrijden voor team 1
tegen ODT Kanjers Uitzendbureau (5) en team 2 dat speelt tegen koploper TCO ’78 (2).
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand OKTOBER hebben we de volgende
jarigen:
07
10
21

Sylvia van den Hoogenhoff
Aniek Mies
Tom van Doorn

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest..
Er is nog geen datum voor een volgende vergadering gepland.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat
het weten via secretaris@depinpongers.nl
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TEAM 1 GRIJPT DE KOPPOSITIE
Verslag van Tom van Doorn

9 - 1
Hotak ’68 (4)

De Pin Pongers (1)

Afgelopen vrijdag mocht team 1 thuis aantreden tegen het vierde team van Hotak’68. Op de
valreep was er een wisseling in de opstelling gekomen omdat het met Koen toch niet
helemaal goed ging, en Tom werd gevraagd in te vallen.
Het team van Hotak is een 5-mans/vrouws team en dus was het even afwachten in welke
formatie het team zou verschijnen. Kopman Linley bleek thuisgelaten, dus mochten Albert,
Jac en Tom het opnemen tegen Cees, Rudy en Jacqueline. Gezien de verschillende ELOratings zou het te doen moeten zijn, maar dat zegt niet altijd alles.
Onder het toeziend oog van supporter Walter, opende Albert het bal en had het alleen in de
tweede game lastig tegen Cees. Game 1 en 3 zaten al vlot in de tas. Jac speelde uitermate
wisselvallig tegen Rudy, die met penhouder greep en korte noppen aan de tafel verscheen
(‘het zwart op de backhand zit er alleen maar omdat het moet’). Een 11-2 werd gevolgd
door een 9-11, een 11-4, een 5-11. Het was duidelijk dat 1 kant van de tafel favoriet was
want daar werd steeds gewonnen. In de vijfde game liep Jac gelukkig vroegtijdig weg en dat
kon Rudy niet meer inhalen. Tom speelde daarna een gedegen partij tegen Jacqueline
zodat er een 3-0 tussenstand op het bord stond.
Omdat Jac nog blauwe plekken had van positioneren door Tom vorige week, besloten
Albert en Tom te dubbelen. De geoliede machine liep, euh, geolied en dus werd het 4-0.
Jac mocht daarna aantreden tegen Cees. Het lijkt erop alsof Jac dit seizoen graag games
boven de 10 speelt. Na de 24-22 van vorige week zat er nu een 13-15 in – helaas wederom
verloren. Cees had veel terug en Jac was wederom wisselvallig dus ging Hotak er deze
keer met het punt vandoor. Tom won hierna van Rudy, maar minder makkelijk dan de stand
doet vermoeden – toch wennen aan het vreemde spel van Rudy. In blok drie wonnen alle
Pin Pongers hun wedstrijden waarbij de 11-2, 11-1 en 11-2 van Albert tegen Rudy toch
zeker nog vernoemd mag worden. Als een volleerde aanvaller ging Albert tekeer (aan de
kant vroegen we ons af wat er gebeurde!); alles was raak, forehand en backhand, geen
probleem. Rudy was hier duidelijk niet tegen bestand, en zo eindigde het duel in een fraaie
9-1 overwinning, gevolgd door een gezellige derde helft in de kantine.
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Het moge duidelijk zijn – vooraf werden er zeker titelkansen toegedicht aan team 1, en de
koppositie is nu in handen. Volgende week kijken of deze verder kan worden uitgebouwd
tegen ODT.

Naschrift van de redactie.
De heren van team 1 gingen als laatste
weg.
Nadat de tegenstander had afgerekend,
hebben wij ook onze rekening betaald.
Jac was vergeten om van de wedstrijd
een foto te maken, dacht daar na afloop
pas aan en maakte toen maar een foto
van het afrekenen in een schemerige
kantine met Janine als barvrouw op de
achtergrond.

Er zijn nu 3 speelrondes achter de rug.
Team 1 heeft de eerste plaats stevig in handen.
De stand in klasse 4B:
Team

Gespeeld

Punten

Speler

3
3
3
3
3
3

22
18
15
13
12
10

De Pin Pongers (1)
ODT Kanjers Uitzendb. (5)
TCS (1)
The Back Hands (5)
Tanaka (4)
Hotak ’68 (4)
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Gew.

%

Tom
Koen
Albert
Jac
Walter

Gesp
.
6
3
6
6
6

6
3
4
4
3

100
100
67
67
50

Dubbel

3

2

67

TTV De Pin Pongers
03-10-2022

DE

PONGG

PIN PONGERS 2 INCASSEERT OPNIEUW
EEN KLEINE NEDERLAAG
Verslag van René Schijven

4 - 6
De Pin Pongers (2)

TTV Yerseke (3)

Vrijdagavond 30 september 2022 was het alweer tijd voor ronde 3 van de NTTB
Najaarscompetitie 2022. Met beide teams en de nodige supporters van TTV De Pin
Pongers in Dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage beloofde het weer een ouderwets
gezellige avond te worden. Voor de senioren van Pin Pongers 2 betekende de wedstrijd
tegen de Zeeuwen van Yerseke (3) echter de derde, kleine, nederlaag op rij. De bezoekers
zegevierden met 4-6.
De opstelling van de thuisploeg voor wedstrijd 14008 in poule B van de 6 e klasse bestond
uit vader en zoon Qasem, aangevuld met voorzitter René. De bezoekers traden aan met de
bekende spelers Ad, Kees en Vincent. Mede vanwege de verwachte opstelling van de
Zeeuwen, onze eigen hoop en verwachtingen en een mogelijk dubbel, opende Nader (A)
tegen Kees (X). De secretaris en penningmeester van Yerseke is in het verleden vaker een
kwelgeest geweest en Nader had helaas dan ook geen kans: 0-1. Vervolgens was het de
beurt aan René (B) om af te trappen tegen Vincent (Y). In drie eerdere ontmoetingen pakte
Vincent slechts één game en ook ditmaal kwam de thuisspeler vlot en eenvoudig op een 20 voorsprong (11-4 en 11-4). Vincent tapte vervolgens uit een ander vaatje, René speelde
ietwat te voorzichtig, maakte meer foutjes en dwong minder fouten en punten af, en zag
Vincent met sterk spel en duidelijke cijfers terugkomen (5-11 en 4-11). De enige vijfgamer
van de avond viel toch wel verrassend de kant uit naar Vincent, omdat enige zenuwen René
bijna alsnog de overwinning gaf. Helaas, 9-11 en dus 0-2. In de derde wedstrijd was het de
beurt aan Qusai (C) en Ad (Z). Onze youngster werd voor deze wedstrijd de nodige kansen
toegedicht, maar in relatief drie vlotte games pakte ook deze partij niet in ons voordeel uit:
0-3.
De dubbelcombinaties voor de vierde partij van de avond moest dan eindelijk het eerste
punt opleveren. Nader bundelde de krachten met René, terwijl Kees gespaard werd en bij
de Zeeuwen dus de combi Ad en Vincent achter tafel verscheen. De Pin Pongers wonnen
dan ook eindelijk hun eerste partij, in drie games, al ging ook dit niet altijd even eenvoudig:
1-3.
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De overwinning bleek de opmaat voor enige punten voor De Pin. René diende echter wel af
te rekenen met Kees, die in het verleden twee van de drie eerdere duels gewonnen had.
Ook ditmaal lag het dicht bij elkaar, al lijken de jaren te gaan tellen voor de veteraan. Het
voetenwerk wordt minder en meer back-hands worden gemist. In vier games trok René de
onderlinge stand weer gelijk (2-2) en verkleinde hij de tussenstand: 2-3. Nader maakte de
winners, en ook de nodige foutjes, tegen Ad, maar won relatief eenvoudig, waardoor de
stand weer volledig in balans was: 3-3.
Voor Qusai zat er deze avond helaas niet meer in. Zoals gezegd had ie in de openingspot
tegen Ad wel kansen; Vincent en Kees zijn echt een maatje te groot. Beide duels gingen
kansloos verloren. Tussendoor won René eenvoudig van Ad, waardoor 3-4 weer 4-4 werd.
In de slotpartij, met Nader tegen Vincent in de gelederen, en dus met een tussenstand van
4-5 voor de bezoekers, was het de vraag of Nader kon stunten, zodat op karakter toch nog
een remise uit het vuur gesleept kon worden. Met dwingend en aanvallend spel zou
gewonnen kunnen worden, maar daarvoor was Vincent toch te vast. In drie games pakte hij
het zesde punt, en daarmee de overwinning voor Yerseke (3): 4-6.
Na drie rondes bivakkeert het team met een vierde plaats in de middenmoot, met 1 puntje
achter Yerseke (3) en 2 puntjes voor The Back Hands (7) uit Sint Willebrord. Aanstaande
vrijdagavond speelt Pin Pongers 2 in eigen huis tegen koploper TCO’78 (2) uit Ossendrecht.

De stand in klasse 6B na drie van de tien speelrondes:
Team
TCO ’78 (2)
Het Markiezaat (9)
Yerseke (3)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (3)

Gespeeld
3
3
3
3
3
3

Punten
28
26
12
11
9
4

Speler
Adrie
René
Kees
Nader
Qusai
Tom
Michael

Gesp.
3
6
3
3
6
3
3

Gew.
3
4
1
1
0
0
0

%
100
67
33
33
0
0
0

Dubbel

3

2

67

AANSTAANDE VRIJDAG THUISWEDSTRIJDEN
Aanstaande vrijdag speelt koploper team1 tegen nummer 2 in de poule, ODT Kanjers
Uitzendbureau (5) en krijgt daarmee de kans om de voorsprong verder uit te bouwen.
Team 2 zal het lastig krijgen tegen de nummer 1 in de poule: TCO ’78 (2).
Supporters, coaches en andere belangstellenden zijn welkom in De Spil
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OTC-TOERNOOI IN BERGEN OP ZOOM
Albert en Jac ingedeeld in dezelfde poule
Op zondag 2 oktober
werd door TTV Het
Markiezaat weer het
jaarlijkse OTC-toernooi
georganiseerd.
Er waren 3
zevenkampen en een
zeskamp, ingedeeld op
basis van de rating van
de spelers.
De ratings van Albert
en Jac waren
onvoldoende om uit te
komen in de hoogste
groep, maar beiden
kwamen wel terecht in
de poule daar vlak
onder.
Albert werd als tweede
geplaatst, Jac als
nummer 4.
Beide spelers kwamen elkaar in de tweede speelronde al tegen.
Het zou een gedenkwaardige wedstrijd worden.
De eerste game was duidelijk voor Albert: 21-13.
Jawel: er werd gespeeld volgens het ouderwetse systeem van games tot 21.
De volgende game waren de rollen omgedraaid en was Jac duidelijk de betere: 21-10.
De laatste (3e) game moest beslissen over winst of verlies en dit werd een heeeeel
spannende game, die uiteindelijk door Albert met 23-21 werd gewonnen.
Jac had last van een pijnlijke voet en kreeg daar in de loop van de dag steeds meer last
van.
Met één overwinning eindigde hij op de laatste plaats (6e) in de poule.
Albert deed het duidelijk beter en vierde de ene overwinning na de andere.
Albert vervolgde zijn goede spel door van alle spelers te winnen en werd dus terecht eerste
in de poule.
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Slechts één speler wist Albert
aardig bij te houden en deze
speler kon bij 3-0 winst op Albert
zelfs nog eerste worden. De
wedstrijd tussen deze twee werd
als een finale als laatste
gespeeld.
Albert won de eerste game met
21-14 en was daarmee ook na
verlies van de resterende games
al zeker van plaats 1.
Dat gebeurde niet. Albert verloor
weliswaar game 2 (21-17), maar
liet in de laatste game met 21-18
zien dat hij terecht werd
uitgeroepen tot poulewinnaar.
Rechts een beeld van deze
finalewedstrijd.

BOETETELLER
Na een lange afwezigheid vieren we de terugkeer van een vaste rubriek in onze
Nieuwsbrieven: de boeteteller:
Net als afgelopen seizoenen helpt Wim Groffen onze wedstrijdsecretaris bij het
administratief correct afhandelen van de competitieformaliteiten.
Mede dank zij het werk van Wim kunnen we constateren dat voor onze vereniging de
boeteteller nog steeds staat op

00,00
Menige vereniging zal jaloers op ons zijn.
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TAFELTENNIS EN SERVEREN
Met tips speciaal voor Qusai
Bijna alle spelers houden ervan om een
goede rally te spelen en zijn bereid om
een hele tijd te besteden aan het
inoefenen van slagen.
De rally is toch veruit het
belangrijkste?! Dat is niet (zelfs totaal
niet) correct. Er zijn een aantal redenen
waarom het serveren zo belangrijk is.
HET BELANG VAN EEN GOEDE
SERVICE
Om te beginnen start elke rally met
serveren. Zelfs als je in een wedstrijd met
3 keer 11-0 verliest, serveer je al minstens
16 maal. In het geval van een
enkelwedstrijd waarbij je een vijfsetter
speelt, kan je tot wel 50 opslagen geraken
(11-9, 9-11, 11-9, 9-11,11-9). Als je veel
fouten maakt met je opslag zal je de tegenstander veel gratis punten geven (TIP voor
Qusai).
De opslag is de enige slag in tafeltennis waarbij je absolute controle hebt over de bal. Het is
logisch dat je probeert om voordeel te halen uit deze situatie!
Je kan je opslag gebruiken om bepaalde favoriete slagen vaker in de daaropvolgende rally
uit te spelen, maar ook om je tegenstander te verhinderen om zijn favoriete slagen te
gebruiken.
Sterke tegenstanders zijn in staat om slechte opslagen aan te vallen zodat je zelf onder
druk komt te staan. Goede opslagen zullen een tegenstander tegenhouden om aan te
vallen. Een goede service zal de druk op de tegenstander verhogen omdat hij weet dat hij
sterke vervolgslagen zal moeten ontvangen.
DE BEGINPOSITIE
De favoriete beginpositie bij het serveren is bij veel spelers de backhandzijde, Deze positie
in de backhand heeft als voordeel dat je sneller naar de forehand kan.
Wat de beste beginpositie is, hangt af van het vertrouwen in de eigen forehand en hoe je
naar je forehand beweegt. Heb je veel vertrouwen, ga dan diep in je backhandpositie staan.
Lukt de backhand beter, sta dan meer naar het midden.
De beginpositie van de tegenstander zegt veel over zijn vertrouwen in zijn forehand en
backhand. Staat hij diep in zijn backhand, dan heeft de tegenstander veel vertrouwen in zijn
forehand.
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BACKHAND SERVICE OF FOREHAND SERVICE
Er zijn twee mogelijkheden om een service uit te voeren: de backhand service en de
forehand service. Probeer hiermee (en met de hoeveelheid effect) te variëren.
Enkele veelgebruikte opslagen die zowel met de backhand als met de forehand zijn
uit te voeren zijn:
 Korte backspin service
De korte backspin opslag is moeilijk voor de tegenstander om aan te vallen, zodat
het een effectieve opslag is om te gebruiken. Laat de bal zakken en sla dan met
een voorwaartse actie zodat je de bal aan de onderkant raakt. Met een korte
polsbeweging bepaal je de hoeveelheid backspin in de bal.


Korte zijspin service

Deze korte zijspinopslag beperkt de tegenstander zijn opties welke slagen hij kan
spelen waardoor de kans vergroot dat je tegenstander de bal slecht terugspeelt.
Laat de bal dalen waarna je een zo kort mogelijke polsbeweging maakt. Hoe meer
de pols de bal kan beroeren, hoe meer effect je kunt overbrengen op de bal.
Kort serveren vermindert de kans dat de tegenstander kan aanvallen en wordt
vaak gebruikt door aanvallende spelers om hun eigen sterke wapen (hun
forehandaanval) in stelling te brengen.
Een bal is echt kort wanneer deze 2 maal kan stuiten op het speelvlak van de
tegenstander.


Hoge bal opslag

Als je de bal hoog opgooit, dan heeft de bal een hogere snelheid doordat de bal
langer moet vallen. Je kunt van deze snelheid gebruik maken door een snelle
voorwaartse beweging met het batje te maken. Hierdoor kun je een zeer snelle en
lange opslag maken. Technisch gezien is dit een lastige opslag die heel veel
oefening vergt om onder de knie te krijgen..
STRATEGIE EN SERVEREN: DE BESTE OPSLAG
Probeer tijdens de wedstrijd meerdere
verschillende opslagen uit en probeer zo te
ontdekken met welke servicecombinatie de
tegenstander de meeste moeite heeft.
 kort – lang
 forehand – backhand
 backspin – topspin – zijspin
 parallel - diagonaal
Noteer met welke servicecombinatie de
tegenstander de meeste moeite heeft.
Bewaar die service voor het moment dat het er
echt toe doet, vaak aan het einde van een game.
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Wanneer je deze voor de tegenstander moeilijke service namelijk te vaak gebruikt, dan loop
je de kans dat hij/zij er aan gaat wennen.
SAMENVATTEND
Qusai: Ga klaar staan als je wilt gaan serveren, concentreer je en voer dan pas de service
uit. Fout serveren mag eigenlijk niet gebeuren. Het is de tegenstander direct een punt
cadeau geven !
Varieer je service zo veel mogelijk en sla op het juiste moment toe met de service die
voor je tegenstander het lastigst is.
Onthou dit als je een volgende keer tegen deze zelfde tegenstander speelt.

Bij tafeltennis
draait alles om
de kwaliteit van
de service.

TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2022
Meer informatie over onderstaande toernooien: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
Datum

Toernooi/evenement

Opmerkingen

Locatie

07-102022

Competitie ronde 4

Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage

09-102022
14-102022

OTC dubbeltoernooi

De Pin Pongers (1) – ODT
Kanjers (4)
De Pin Pongers (2) – TCO ’78
(2)
Toernooi voor 40plussers

21-102022

Competitie ronde 6

TCS (1) – De Pin Pongers (1)
WITAC ’89 (3) – De Pin Pongers
(2)
De Pin Pongers (2) – Het
Markiezaat (9)

Competitie ronde 5
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Rotterdam
Steenbergen
Willemstad
Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage

DE
23-102022
23-102022
28-102022
29-102022

PONGG

OTC toernooi

Toernooi voor 40plussers

Open Boxtelse
kampioenschappen
Competitie ronde 6

Indeling op sterkte (ELO)

Competitie ronde 7
Open Leerdamse
dubbelkampioenschappen

30-102022

OTC toernooi

04-112022
05-112022

Competitie ronde 7

11-112022

Competitie ronde 8

13-112022

OTC Toernooi

18-112022

Competitie ronde 9

De Pin Pongers (1) – The Back
Hands (4)
Enkelspel.
Indeling op competitieklasse

Tavenu Toernooi

20-112022

OTC Toernooi

20-112022
25-112022

Open Udense
kampioenschappen
Competitie ronde 10

Tanaka (4) – De Pin Pongers (1)
The Back Hands (7) – De Pin
Pongers (2)
Alleen dubbels.
Inschrijven vóór 22-10
(of eerder vol)
Toernooi voor 40plussers

De Pin Pongers (1) – TCS (1)
De Pin Pongers (2) – WITAC ’89
(3)
Toernooi voor 40plussers
Hotak ’68 (4) – De Pin Pongers
(1)
Yerseke (3) – De Pin Pongers
(2)
Toernooi voor 40plussers

27-112022

OTC Toernooi

Enkelspel. Indeling op
competitieklasse.
ODT Kanjers (4) – De Pin
Pongers (1)
TCO ’78 (2) – De Pin Pongers
(2)
Toernooi voor 40plussers

18-122022

Batswingers Teamtoernooi

Inschrijven met teams van 2

Diverse
data

Toon de Rijk Trofee

Alle licenties spelen door elkaar.
1e ronde: naar keuze 3-12, 0812, 9-12, 10-12
Halve finale: 16/17-12
Finale 07-01-2023
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TTV Shot
Willaertstraat 49c, Soest
Taverbo
Voetboog 18, Boxtel
Etten-Leur
St. Willebrord
Sporthal Berenschot
Tiendweg 9
Leerdam
TTV Emmeloord
Van Diggelenstraat 11
Emmeloord
Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage
Sporthal
Cromstrijen
Buttervliet 3
Numansdorp
Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage
TTV Slagvaardig
IJsselsingel 3
Rheden
Hoogerheide
Yerseke
UTTC
Duurstedelaan 14A
Utrecht
Sporthal De Wervel
Schakelplein 9, Volkel
Roosendaal
Ossendrecht
TTV Irene
Insulindestraat 3A
Tilburg
Sporthal
Kapittelstraat 15
Gilze
TTV The Back hands
Vijverstraat 11
St. Willebrord
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