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V E R E N I G I N G S N I E U W S 

ttv D E P I N P O N G E R S 
 

 

Uitgave 7 september 2019             Nieuwsbrief 373 
 
 

VOORBEREIDINGEN ACHTER DE RUG, STARTEN MAAR! 
 
Dinsdag 20 augustus werd in buurthuis De Geerhoek te Wouw de eerste bal van het nieuwe 
seizoen geslagen. Vrijdag 23 augustus was dat het geval in dorpshuis De Spil te Wouwse 

Plantage. Ondertussen hebben we er al weer twee keer drie trainingsmomenten opzitten. Het 
seizoen is nu wel van start kan gezegd worden. De competitie staat ook voor deur en deze 

gaat komende week van start. De voorbereidingen zijn achter de rug, laten we er een mooi 
seizoen van maken!  
 

In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- Een verslag van de vriendschappelijke wedstrijden in Arnemuiden; 

- Meet & Greet op basisschool Heilig Hart; 
- De Pin Pongers Super Cup 2019 voor jeugd en senioren,  
 

En vele andere zaken! 

 

TAFELTENNISTRAININGEN NAJAAR 2019 
 
Op 2 april 2019 werd in buurthuis De Geerhoek te Wouw voor het eerst onder de vlag van 

tafeltennisvereniging De Pin Pongers getraind. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder 
en zien we wekelijks een aantal dezelfde gezichten op de dinsdagavonden. Wees vrij om 
binnen te lopen en aan te schuiven: de training is voor iedereen! Er kunnen maximaal 4 tafels 

opgezet worden. Er wordt gestart vanaf 19.30 uur. 
 

Op de lange termijn, maar het liefst op de korte termijn, is het de bedoeling dat in Wouw 
trainingen op maat verzorgd kunnen worden. Daarvoor is ook de input van de leden nodig, 

het bestuur regelt dan de rest.  
 
Vooralsnog kan op vrijdagavonden in De Spil getraind worden en dit dan vanaf 20.00 uur. 

Begin dit jaar was dit een gezamenlijk moment voor zowel jeugd als senioren, maar zonder 
dat dit daarna ooit officieel is gewijzigd, schuiven de senioren aan vanaf 21.00 uur, zodat de 

jeugd onder leiding van hoofdtrainer Walter van Gils in elk geval een uur lang vol kan trainen. 
Gaarne jullie begrip hiervoor.  
 

In principe worden geen thuiswedstrijden van ttv De Pin Pongers afgewerkt op 
vrijdagavonden. Tevens zal het bestuur haar zaal ook niet langer ter beschikking stellen voor 

wedstrijden in de DUO-Cup, zodat de vrijdag voorlopig standaard een trainingsmoment blijft.  
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VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN OP NIVEAU IN ARNEMUIDEN 

 

Hoewel vrijdag 23 augustus 2019 in Wouwse Plantage het eerste officiele trainingsmoment 
van het najaar was ingepland gaven een aantal van onze competitieleden de voorkeur aan het 
spelen van vriendschappelijke wedstrijden in Zeeland tegen spelers van ttv Arnemuiden. 

Namens ttv De Pin Pongers kwamen Tom van Doorn, Albert de Jong, Rose-Marie de Koning, 
Jac Rosenboom en René Schijven in actie. Het werd een mooie zomerse avond tafeltennis van 

een prima niveau. Hoewel de gastheren veelal opereren in de 1e, 2e en 3e klasse werd ook 
door onze zijde prima gespeeld. 
 

De thuisploeg stelde voor om twee poules op te stellen, waarbij zoveel en eerlijk mogelijk 
spelers van beide verenigingen verdeeld werden. 

In de zeskamp werden Albert en Rose-Marie ingedeeld, in de zevenkamp kwamen Jac, René 
en Tom in actie. 
 

Albert speelde prima en won drie van zijn vijf partijen en werd daardoor derde. Hij won 
tevens de broederstrijd van Rose-Marie, die twee zeges boekte en daarmee vierde werd. 

Albert pakte tevens knap een game van de latere poulewinnaar. 
 
René speelde in zijn partij tegen Jac een prima wedstrijd en kwam eenvoudig op 2-0, om 

deze ook weer snel weg te geven: 2-2. In de slotgame gaf Jac weer niet thuis. Jac wist, in 
tegelstelling tot de clubkampioenschappen, ditmaal niet van Tom te winnen. De 

wedstrijdsecretaris won vervolgens in een thriller ook nog van René. Allen wonnen ze ook 
eenmaal van een speler van het plaatstelijke team. Jac won van de latere nummer vier, 
terwijl Rene van de nummer drie won. Tom won zelfs in straight games van de nummer twee. 

De Pin Pongers eindigden echter vijfde (Tom), zesde (René) en zevende (Jac). 
 

Na de poulefase speelden de nummers 1 van beide poules nog tegen elkaar, waarbij de 
winnaar van de zeskamp de algehele winnaar werd. Weinig mensen hebben die partij gezien, 
want inmiddels zat de rest aan de bar. Een mooie avond werd daarmee afgesloten, zeker voor 

herhaling vatbaar! 
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MEET & GREET OP HEILIG HART 

 

Dondedagavond 29 augustus 2019 werd op KPO Basisschool Heilig Hart te Wouwse Plantage, 
de locatie waar medio de jaren 80 het idee om onze club op te richten, de jaarlijkse Meet & 
Greet gehouden. Een inloopavond voor ouders met hun kinderen om eens kennis te maken 

met de afgevaardigden van de vele verenigingen en stichtingen die Pindurp heeft en welke 
flink bijdragen aan de sociale draagkracht van het dorp. Namens ttv De Pin Pongers was dit 

jaar René Schijven van de partij. 
 
De voorzitter had bedacht om in plaats van een tafeltje met wat flyers een tafeltennistafel 

met robot te plaatsen. Dat bleek een schot in de roos, de jeugd had enkel oog voor ons clubje 
en heeft ruim anderhalf uur tegen een machine kunnen spelen! Het is te hopen dat hier nog 

lang over wordt nagepraat en dat er natuurlijk weer nieuwe aanwas komt bij de club, die 
altijd echt van het dorp was! Hieronder een kleine impressie van de avond: 
 

   
 
Voor alle geinteresseerden na deze avond op Heilig Hart. Er kan op twee momenten worden 

getraind onder de vlag van ttv De Pin Pongers, namelijk: 
 
Dinsdagenavonden, buurthuis De Geerhoek te Wouw. Aanvang: 19.30 uur. 

 
Vrijdagavonden, dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage. Aanvang: 20.00 uur. 

 
Meer info: www.depinpongers.nl.  
 

 
 

 
 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/


4 
 

Nieuwsbrief 373 www.depinpongers.nl  07 / 09 / 2019 
 

 

DE VIERDE EDITIE VAN DE PIN PONGERS SUPERCUP 
 
Afgelopen vrijdagavond, 6 september 2019, was het weer zover: de officiële start van weer 
een nieuw tafeltennisseizoen bij ttv De Pin Pongers! Net als voorgaande jaren werd het 

najaarsseizoen aangevangen met de zogenaamde Pin Pongers Supercup, een motivatieprijs 
om meteen al van de eerste trainingsavond een feestje te maken met een competitie-

element.  
 
Voor zowel de jeugd als voor de senioren werd een apart evenement gehouden. Het 

reglement schijft voor dat er in een knock-out systeem, in een best-of-five games tot aan de 
11 punten gespeeld wordt. Simpelweg, conform de regels van de NTTB. Omdat in dit toernooi 

dus in een turbosnelheid gespeeld wordt ligt men bij verlies meteen uit het toernooi. De 
deelnemers werden op basis van hun prestaties in de interne competities van afgelopen 
seizoen geplaatst, zodat ‘de sterksten’ elkaar pas in een eventuele finale konden treffen. 

 

JEUGD  
Liefst 8 deelnemers onder de jeugd verschenen op de bewuste avond aan de start, zodat 

mooi met de kwartfinale kon worden aangevangen, er een halve finale gespeeld kon worden 
en wanneer de beste twee overbleven er ook een echte finale gespeeld kon worden. Van de 
geplaatste spelers ontbraken Veerle Wesenbeek (4), Dirk van den Luijtgaarden (5) en Tom 

van den Luijtgaarden (7). Hierdoor schoven de nodige leden op in de seeding. De familie Van 
Gils (Luuk en zusjes Emma en Suzanne), hadden vorig seizoen weliswaar een ranking 

opgebouwd, mee daar zij niet meedingen naar de te winnen trofeeen werden zij middels een 
loting, verricht door deelneemster Niu-Niu Wu (8), toch in het schema geplaatst. Zij kregen 
dus een wildcard om mee te kunnen doen aan het toernooi.  

 
Kwartfinales:  

1. Bram van der Stelt (1) – Luuk van Gils (WC) 3 – 0 (11-5, 11-2, 11-9) 
 
Bram, de huidige clubkampioen en winnaar van het Prinsenklassement 2019, was als topseed 

natuurlijk topfavoriet voor de eindzege en zeker in zijn partij tegen Luuk, die middels een 
wildcard was toegelaten door het toernooi. De eerste twee games gingen vlot naar de 

topseed, maar linke schuifballen van Luuk in de derde game brachten Bram bijna van zijn 
voetstuk. Toch ging Bram in straight games naar de halve eindstrijd.  
 

2. Niu-Niu Wu (5) – Aniek Mies (4) 0 – 3 (1-11, 2-11, 1-11)  
 

Op papier vooraf normaliter de spannendste kwartfinale, maar in de praktijk was dit niet het 
geval. Niu-Niu moet duidelijk nog wennen aan het niveau, terwijl Aniek met de week beter 
wordt. Vier schamele puntjes was de oogst voor de jongste van het stel, maar Aniek ging 

simpel door. 
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3. Mart Wesenbeek (3) – Emma van Gils (WC) 3 – 0 (11-5, 11-4, 11-0)  

 
Runner-up van het laatste clubkampioenschap Mart ging goed van start en sloeg bijna alles 

af, waardoor er in de laatste game zelfs een bagel op het bord verscheen. Vol vertrouwn keek 
hij uit naar de volgende ronde.   
 

4. Suzanne van Gils (WC) – Anne Wesenbeek (2) 3 – 2 (5-11, 11-13, 13-11, 11-4, 11-8)  
 

De partij van deze ronde, waarbij Anne Wesenbeek, als kersverse clubkampioen onder de 
meisjes, toch favoriet genoemd mocht worden, maar uiteindelijk vergat de trekker over te 
halen. Een en ander was al te zien aan het feit dat na de eenvoudig gewonnen eerste game, 

game twee maar moeizaam gewonnen werd. In game drie viel het stuivertje net de andere 
kant op en dat gebeurde in het vervolg steeds vaker. De eerste stunt was daar, Suzanne, 

wilcardspeler, plaatste zich middels een onvervalste thriller verrassend voor de halve finale!  
 
Halve finales:  

1. Bram van der Stelt (1) – Aniek Mies (4) 3 – 0 (11-3, 11-1, 11-4) 
 

Na een gemakkelijke zege in de kwartfinale kreeg Aniek nu zelf met harde cijfers een 
nederlaag om de oren. Bram had nu minder moeite met zijn tegenstander, daar vrij open 
gespeeld werd en de topseed zijn kansen zag in elk game snel uit te lopen. In zijn eerste 

editie stoomde hij dan ook snel door naar de finale.  
 

2. Mart Wesenbeek (3) – Suzanne van Gils (WC) 3 – 1 (11-8, 11-5, 8-11, 11-4)  
 
Suzanne kreeg in Mart opnieuw iemand van de familie Wesenbeek tegenover zich en kwam 

wederom twee games acher, maar rechtte wederom de rug in game drie. Een nieuwe stunt 
zat er evenwel niet in, zodat Mart zich opnieuw voor een finale tegen Bram kon opmaken. Na 

de clubkampioenschappen stonden de twee heren nu opnieuw tegenover elkaar. 
 
Finale: 

Bram van der Stelt (1) – Mart Wesenbeek (3) : 3 – 0 (11-2, 11-3, 11-3) 
 

De finale van 2019, de replay van de clubkampioenschappen jeugd 2019, twee maanden 
ervoor. Toen won Bram eenvoudig en ditmaal won hij wederom simpel in straight games. 

Mart speelde zeker niet slecht, maar te open en daar wist Bram wel raad mee. Zelfs het netje 
en het randje zaten mee en daar is dan geen kruid tegenop gewassen. Desalniettemin een 
zeer verdiende zege voor Bram, die daarmee zijn eerste Super Cup won.  

 
De Pin Pongers Super Cup is een trofee, welke ook wel als motivatieprijs geldt. Het is één de 

drie grote prijzen die als jeugdlid bij ttv De Pin Pongers gewonnen kan worden. Het 
minitoernooitje wordt jaarlijks op de eerste trainingsavond van het najaar gehouden. De 
wisselbeker is vernoemd naar Sylvia van den Hoogenhoff, oud-voorzitster van de onze 

vereniging. 
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SENIOREN 
 
Bij de senioren waren er om verschillende redenen maar 9 deelnemers, maar dat was 
natuurlijk geen reden om het evenement niet door te laten gaan natuurlijk! De gehele top 8 

van afgelopen seizoen was van de partij, aangevuld met Marjan Quak-De Groot, de nummer 
12, die daardoor automatisch als 9e ingeschaald werd. Om het schema van de kwartfinale 

rond te krijgen werd eerst een play-off wedstrijd gespeeld, waarna het toernooi verder 
vervolgd werd. 
 

Kwartfinales:  
1. Rose-Marie de Koning (1) – Janine Raaymakers (WC) 3 – 0 (11-2, 11-2, 11-2) 

 
Daar clubkampioen Koen Schuurbiers ontbrak werd Rose-Marie de Koning de nieuwe topseed. 
Janine Raaymakers heeft zich weer aangesloten bij de actieve leden en kreeg hiervoor een 

wildcard, zodat ze deel kon nemen aan het toernooi. Het ticket gaf haar recht op een partij 
tegen de hoogstgeplaatste speler, maar die was in drie snelle games echter veel te sterk. 

 
2. Tom van Doorn (5) – Adrie Raaymakers (4) 3 – 0 (11-3, 11-8, 12-10)  
 

Viervoudig clubkampioen Tom van Doorn kende een voor zijn doen matige zomer en was 
daardoor lager ingeschaald dan in het verleden, hetgeen een ander schema opleverde. Tegen 

Adrie Raaymakers begon ie sterk, maar zakte hij ook weer wat weg. In straight games 
plaatste hij zich nog vrij simpel voor de halve eindstrijd. 
 

3. René Schijven (3) – Tom Schoonen (6) 3 – 0 (11-3, 11-7, 11-9)  
 

Nieuweling Tom Schoonen kon aanvankelijk niet mee, maar in de derde game kon hij met zijn 
service en forehand het René Schijven toch nog lastig maken. Ook in de rallies pakte hij 
tegen de voorzitter hier en daar punten, maar de winst ging in straight games naar René.   

 
4. Kees Verhoeven (7) – Walter van Gils (2) 0 – 3 (2-11, 3-11, 7-11)  

 
Voor Kees Verhoeven goed en wel warmgedraaid was, was de wedstrijd over. Hoofdtrainer 
Walter van Gils had in een mum van tijd de eerste twee games in de tas en kwam ook in de 

derde game eigenlijk niet in de problemen.   
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Halve finales:  

1. Rose-Marie de Koning (1) – Tom van Doorn (5) 0 – 3 (6-11, 6-11, 6-11) 
 

In de vorige ronde gaf Rose-Marie haar tegenstander in elke game slechts twee punten, in de 
partij tegen Tom van Doorn bleef ze ook in de maat spelen. Ze pakte nu in elke game telkens 
zes punten en dat was uiteraard niet voldoende om de wedstrijdsecretaris Tom in 

verlegenheid te brengen.  
 

2. René Schijven (3) – Walter van Gils (2) 0 – 3 (6-11, 8-11, 9-11)  
 
Rene Schijven kwam in deze partij nimmer goed in zijn spel en dat was absoluut de 

verdienste van Walter van Gils. Naarmate de partij vorderde nam de focus bij de hoofdtrainer 
wat af, maar toen de voorzitter in zijn kansen begon te geloven was de runner-up van vorig 

jaar weer bij de les. 
 
Finale: 

Tom van Doorn (5) – Walter van Gils (2) 3 – 1 (11-3, 11-5, 5-11, 11-4)  
 

De replay van de finale van vorig jaar. Destijds was Walter van Gils nog de topseed en was 
Tom van Doorn als tweede ingeschaald. Leuk feitje was ook dat vorig jaar juist Walter in de 
halve eindstrijd te sterk was voor Rose-Marie de Koning en dat Tom toen won van René 

Schijven. De uitkomst van deze editie was weer dezelfde. Nu met meer overtuiging, daar de 
hoofdtrainer vorig jaar nog een 2-1 voorsprong in games in rook zag opgaan. De 

wedstrijdsecretaris pakte in de vierde editie van dit toernooi zijn derde titel op rij.  
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PROGRAMMA NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2019 ZUIDWEST 

 

September: 
1. Bergen op Zoom, 13-09-2019, 20.00 uur:   Het Markiezaat 3 – De Pin Pongers 2 
2. Breda, 13-09-2019, 20.00 uur:   Belcrum 12 – De Pin Pongers 3 

3. Wouwse Plantage, 21-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – De Batswingers 1 
4. Wouwse Plantage, 21-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – Vice Versa’51 4 

5. Wouwse Plantage, 21-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – The Back Hands 7 
6. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1–  Belcrum 7 
7. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – TCO’78 2 

8. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – TCO’78 3 
 

Oktober: 
9. Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – Vice Versa’51 3 
10. Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – WITAC’89 2 

11. Geertruidenberg, 11-10-2019, 20.00 uur: Smash 2 – De Pin Pongers 1 
12. Hoogerheide, 11-10-2019, 20.00 uur:  Hotak’68 6 – De Pin Pongers 3 

13. Sint-Annaland, 12-10-2019, 14.00 uur:  Smash’76 4 – De Pin Pongers 2 
14. Etten-Leur, 18-10-2019, 20.00 uur:   Tanaka 4 – De Pin Pongers 1 
15. Bergen op Zoom, 18-10-2019, 20.00 uur: Het Markiezaat 4 – De Pin Pongers 3 

 
November: 

16. Wouwse Plantage, 02-11-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – ODT 6 
17. Wouwse Plantage, 02-11-2019, 14.00 uur:  De Pin Pongers 2 – Het Markiezaat 3 

18. Wouwse Plantage, 02-11-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – Smash’76 5 
19. Oudenbosch, 15-11-2019, 20.00 uur:   Vice Versa’51 4 – De Pin Pongers 2 
20. Ossendrecht, 21-11-2019, 20.00 uur:  TCO’78 2 – De Pin Pongers 2 

21. Wouwse Plantage, 30-11-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – Smash’76 4 
 

Komende vrijdag staan de eerste twee wedstrijden van de NTTB Najaarscompetitie 2019 op t 
programma. Zowel Pin Pongers 2 als Pin Pongers 3 komen in actie. Pin Pongers 1 zou 
aanvankelijk ook aantreden, maar de uitwedstrijd tegen Tanaka 4 is verplaatst naar vrijdag 

18 oktober 2019. 
 

Voor zowel wedstrijd nummer 6 als nummer 7 heeft de bezoekende ploeg een verzoek tot 
verzetten neergelegd bij de wedstrijdsecretaris. Dit is op het moment van schrijven nog niet 
tot andere speeldata gekomen. 

 
Daar het originele schema ondertussen grotendeels gewijzigd is, spelen zowel Pin Pongers 1 

als Pin Pongers 3 tegen elke tegenstander maar eenmaal, waarna een promotiepoule en een 
degradatiepoule volgt. Pin Pongers 1 speelt maar zesmaal, Pin Pongers 3 speelt zeven maal. 
Pin Pongers 2 raakte door bovenstaande een tegenstander kwijt en speelt weliswaar tegen 

elke tegenstander tweemaal, maar wel slechts acht partijen dit seizoen. 
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Bijgewerkt tot en met zaterdag 7 september 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. De Batswingers (1) 00-00  1. Tom van Doorn   00/00  00% 

2. Belcrum (7)  00-00  2. Albert de Jong    00/00  00% 
3. ODT (6)   00-00  3. Koen Schuurbiers  00/00  00% 
4. De Pin Pongers (1) 00-00   

5. Smash (2)  00-00   
6. Tanaka (4)  00-00  

7. Vice Versa’51 (3) 00-00  Dubbelspel    00/00  00% 
 
 

Poule B – 4e klasse – senioren:  
 

1. Het Markiezaat (3) 00-00  1. Walter van Gils   00/00   00% 
2. De Pin Pongers (2) 00-00  2. Rose-Marie de Koning  00/00   00% 
3. Smash’76 4  00-00  3. Jac Rosenboom   00/00   00% 

4. TCO’78 (2)  00-00  4. René Schijven   00/00    00% 
5. Vice Versa’51 (4) 00-00  Dubbelspel    00/10   00% 

 
 
Poule C – 6e klasse – senioren:  

 
1. The Back Hands (7) 00-00  1. Eelco Ligtenberg   00/00   00% 

2. Belcrum (12)  00-00  2. Lisette van Meel   00/00   00% 
3. Hotak’68 (6)  00-00  3. Marjan Quak-De Groot  00/00   00% 
4. Het Markiezaat (4) 00-00  4. Adrie Raaymakers  00/00   00% 

5. De Pin Pongers (3) 00-00  5. Kees Verhoeven   00/00   00% 
6. Smash’76 (5)  00-00 

7. TCO’78 (3)  00-00   
8. WITAC’89 (2)  00-00  Dubbelspel    00/00   00% 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 01-09-2019 

Een aantal jaren geleden is de ELO-rating ingevoerd. Dit 

is een sterkte getal voor een speler of speelster. De ELO-rating kan 

per wedstrijd veranderen. Veel wedstrijden hebben hier direct invloed op: De ELO rating is 

een sterktegetal voor alle spelers die aangesloten zijn bij de NTTB. 

 

De Pin Pongers 

 

Nr. Rating Naam BondsNr. LS LJ 

1 1305  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

2 1290  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

3 1193  Schuurbiers, K. (Koen) (M)
 *

 3273220 F 
 

4 1112  Rosenboom, J. (Jac) (M)
 *
 3100605 F 

 

5 1098  Schijven, R.J.C. (René) (M)
 *
 3910636 F 

 

6 1088  Koning, R.M. de (Rose-Marie) (V)
 *

 3212258 D 
 

7 1064  Gils, W. van (Walter) (M)
 *
 3065520 F 

 

8 1017  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M)
 *

 2821892 G 
 

9 839  Groffen, W.C. (Wim) (M)
 **

 2890875 G 
 

10 830  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M)
 *

 2890833 G 
 

11 781  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M)
 *

 3945550 G 
 

12 752  Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den (Lisette) (V)
 *

 3212290 E 
 

13 714  Quak-De Groot, M. (Marjan) (V)
 *

 3845035 F 
 

14 545  Quik, N.P.M. (Narda) (V)
 **

 3552616 F 
 

15 ---  Raaymakers-Hopmans, J.E.D. (Janine) (V)
 *
 3273238 

  

LS - licenties senioren 

LJ - licenties jeugd 

** - laste twee jaar geen resultaten 

vereniging nummer: 1633 

 

Bron: https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1  
 

 

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=4026749&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3970903&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273220&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3100605&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3910636&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212258&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3065520&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2821892&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2890875&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2890833&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3945550&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212290&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3845035&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3552616&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273238&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  
07 sep  Back Hands Teamtoernooi 2019 (jeugd & senioren) bij ttv The Back Hands 
   Accommodatie: “The Back Hands” te Sint Willebrord.  
   Meer info: www.backhands.nl  
 
08 sep  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv Tanaka 
   Accommodatie: “Tanakahal” te Etten-Leur. 
   Meer info: www.otcnederland.com 
 
09 sep  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.  
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
11 sep  Dubbeltoernooi bij ttv WITAC’89 
   Accommodatie: “De Blokhut” te Helwijk.  
   Meer info: www.witac89.nl  
 
22 sep  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv Scyedam 
   Accommodatie: “Scyedam” te Schiedam.  
   Meer info: www.otcnederland.com 
 
29 sep  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv UTTC 
   Accommodatie: “Duurstedelaan” te Utrecht.   
   Meer info: www.otcnederland.com 
 
06 okt  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv Het Markiezaat 
   Accommodatie: “Staakberg” te Bergen op Zoom.   
   Meer info: www.otcnederland.com 
 
13 okt  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv SHOT 
   Accommodatie: “Orlando di Lasso” te Soest.   
   Meer info: www.otcnederland.com 
 
03 nov  OTC-Toernooi 2019 (dames 35+ & heren 40+) bij ttv Irene 
   Accommodatie: “Irene Indoorcentrum” te Tilburg.   
   Meer info: www.otcnederland.com 
 

De huidige redacteur is zich bewust van de onvolledigheid van bovenstaande agenda. 
Na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt deze opnieuw vastgesteld. Input kan 

overigens altijd worden gemaild naar: redactie@depinpongers.nl.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.backhands.nl/
http://www.otcnederland.com/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.witac89.nl/
http://www.otcnederland.com/
http://www.otcnederland.com/
http://www.otcnederland.com/
http://www.otcnederland.com/
http://www.otcnederland.com/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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LOTTO  

 

 
 

Proef je geluk bij de lotto en kies je 

geluksnummer! Mee doen?  Dat kan!  

Laat het penningmeester Eelco Ligtenberg 

weten. Veel geluk!  

 

 

VERJAARDAGSKALENDER 

 

De jarigen in september zijn:  
 
03 Eelco Ligtenberg 

03 Robin van der Stelt  

04 Narda Quik 

23 Janine Raaymakers-Hopmans 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij ook jarig in deze maand, maar staat je naam niet in de lijst?  

Graag even een mailtje naar redactie@depinpongers.nl en dit wordt aangepast.  

Ook bij eventuele ontstane foutjes hoort de redactie dit graag! 

 

BOETETELLER  

 

Net als afgelopen seizoenen zijn we ook dit seizoen als vereniging tegen geen 

enkele boete aangelopen. De wedstrijdbriefjes waren altijd tijdig bij de 

Uitslagendienst ingeleverd en door het betreffende team correct te ingevuld.  

 

Terwijl andere verenigingen ondertussen “lekker” boetes 

verzamelden, 

stond de boeteteller van ttv De Pin Pongers te allen tijde op: 

 

00,00 

 

 

 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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DE NIEUWSBRIEF VAN TTV DE PIN PONGERS 

 
Aan het begin van bijna elke nieuwe (competitie)week is ie gratis te downloaden: 

de Nieuwsbrief van ttv De Pin Pongers! De redactie probeert in de weekenden in 

de vrije uurtjes zo snel mogelijk een verse Nieuwsbrief te uploaden op onze 

website. Het huidige redactieteam van de Nieuwsbrief bestaat uit Tom van Doorn, 

Eelco Ligtenberg en René Schijven.  

 

De wedstrijdverslagen en eventuele andere items, zulks ter beoordeling van de 

redactie, zijn dan van harte welkom bij de redactie. In principe: hoe meer, hoe 

beter! De redactie heeft een e-mailadres waar al uw inbreng gedeponeerd kan 

worden. Dit kan naar redactie@depinpongers.nl. Indien je naar dit adres mailt 

komt het altijd aan bij alle redactieleden, waardoor alle verslagen en overige items 

tijdig en altijd bij een van de actieve redacteuren aangeleverd wordt. Tijdig wil 

zeggen: uiterlijk zondagavond 20.00 uur, zodat het meest actuele nieuws nog kan 

worden meegenomen in de nieuwste editie.  

 

Helaas komt het ook wel eens voor dat de Nieuwsbrief niet op maandagochtend op 

de website staat. Houd ten alle tijde vast aan de gedachte dat we ons best doen! 

Nogmaals hartelijk dank aan alle verslagen, we lezen en verwerken deze met 

plezier! Daarnaast is het redactieteam ook actief op Facebook. Er wordt getracht 

het meest verse nieuws onmiddellijk op social media te plaatsen. Volg jij onze 

pagina al? 

   
Wil je voor het uitbrengen van de Nieuwsbrief de tussenstanden van de diverse competities 
bekijken? Ga dan naar: www.nttb-zuidwest.nl en vul bij “Competitie” en ZuidWest NAS de 

gegevens in die je wilt opvragen en bekijken.  
Dit kan nog gemakkelijker via een app die gratis te downloaden is, de zogenaamde TT-App. 

Heb je hem nog niet? Download hem dan nu in de Appstore!  
 
 
 

 

 

 

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.nttb-zuidwest.nl/

