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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 15 september 2019         Nieuwsbrief 374 
 
 

 
WE ZIJN WEER BEGONNEN  
 

Het is 14 september 2019 als de Redactie van de Nieuwsbrief de eerste hand legt aan een 
nieuwe editie van de Nieuwsbrief. De competitie is van start gegaan, althans voor het 

grootste deel van ons vereniging. Alleen ons vlaggenschip mocht niet uitvaren. Verslagen en 
resultaten ziet u hieronder. Ook het bestuur is weer achter de tafel gekropen. Een kort 
verslag treft u elders. Dit en nog vele andere zaken ter leesgenot en overweging. 

 
 
PIN PONGERS 2 OP KARAKTER LANGS HET MARKIEZAAT  

 
Verslag: René Schijven. 

 
Vrijdag 13 september 2019 was het dan eindelijk zover: de start van de NTTB 
Najaarscompetitie 2019. Pin Pongers 2, dit seizoen ingedeeld in poule B van de 4e klasse, 

dicht zichzelf wederom behoorlijk wat kansen toe voor een hoge eindklassering. Het zal 
evenwel een snelle competitie worden, daar één tegenstander (ODT 6 uit Roosendaal) last-

minute uit de competitie gehaald is. De eerste halte was sportcomplex Staakberg, waar 
aldaar Het Markiezaat (3) ons opwachtte. Het team uit Bergen op Zoom speelde in het 
voorjaar weliswaar nog in de 5e klasse, en werd ook geen kampioen, maar middels een 

beslissingswedstrijd kwamen de Krabben weer terug op het niveau, waar men al jaren op 
actief was. Een tegenstander die dus te doen is, maar je moet het nog maar wel even doen. 

Voor De Pin Pongers kwamen Rose-Marie de Koning, Jac Rosenboom en René Schijven in 
actie. Bij de thuisploeg waren dat goede bekenden Boris en Joost, en jeugdspeler Richard. 

 
Er werd tactisch ingezet. René zou het in het openingsduel opnemen tegen Boris, Jac tegen 
Joost en Rose-Marie tegen Richard. Van Boris is bekend dat ie altijd kiest voor de aanval, 

maar het is vaak alles of niets. René liet zich halverwege de partij toch verleiden zo nu en dan 
mee te gaan, maar toen hij weer van dat idee afstapte werd de zege alsnog in vijven 

binnengehaald: 0-1. Dieselmotor Jac hoopte tegen Joost op gang te kunnen komen, maar 
Joost was reeds warmgedraaid door een invalbeurt in de 2e klasse op tafel 1. Ondanks een 
goede start bleek dit toch ongunstig voor onze nestor: 1-1. Richard raakte voor aanvang van 

de derde partij zijn batje kwijt en durfde niet voor de aanval te kiezen tegen Rose-Marie. In 
een vreemde partij won Rose-Marie dan ook in straight games en stonden we weer voor: 1-2.  

 
Ook het dubbel werd tactisch ingezet. Ondanks de toernooizege in Willemstad eerder deze 
week werd René gepasseerd, ten gunste van aanvaller en spinner Jac, samen met ‘block-er” 

Rose-Marie tegen het alom aanvallend duo van de thuisploeg. Alleen game twee was 
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spannend, verder hadden de gastheren geen schijn van kans: 1-3. René schoot uit de 

startblokken na het dubbel, maar na de gewonnen eerste game had hij enig fortuin nodig om 
ook de tweede te pakken. Dat lukte, maar het momentum keerde. Joost won eenvoudig game 

drie en vier en leidde in de vijfde, maar René zou René niet zijn om a la Lleyton Hewitt zich 
weer eens ouderwets naar de zege te counteren: 1-4. Eenzelfde scenario speelde zich ook af 
in de partij erna. Rose-Marie won eenvoudig de openingsgame van Boris en met wat geluk 

ook de tweede. Boris kwam echter sterk terug, maar in de beslissende vijfde game was Rose-
Marie als eerste bij de finish: 1-5. 

 
Het gat leek geslagen, maar in het vervolg werd het restant van de partijen broederlijk 
verdeeld. Richard hervond zich, en zijn batje, en gaf Jac een geweldig pak slaag: 2-5. Joost 

leek dat beeld te volgen tegen Rose-Marie, maar werd laconiek. Game drie ging met liefst 1-
11 naar Rose-Marie en Joost kon zich niet meer oprichten: 2-6. Voor het publiek wellicht de 

mooiste partij van de avond volgde toen de dagzege dus al binnen was. Richard was in zijn 
eerste game tegen René in eerste instantie veel sterker, maar kon hem uiteindelijk maar nipt 
binnenhalen. René kwam sterk terug, maar gaf game drie weer onnodig weg. Game vier werd 

een thriller van jewelste en op karakter ging deze naar de voorzitter (14-16). De partij 
verdiende die vijfde game, maar ditmaal delfde René wel het onderspit: 3-6. In een duel der 

veteranen was Jac tegen oud-teamgenoot Boris veel sterker: 3-7. 
 
 

TEAM 3 BEGINT MET EEN OVERWINNING 
 

Verslag: Eelco Ligtenberg 
 
Voor onze seizoensouverture mochten we naar Kadijkje te Breda om het op tegen Belcrum 

12.  
 

Wij, Adrie, Kees en Eelco kregen niet direct een warm gevoel toen we er aankwamen. Wellicht 
dat dit mede-oorzaak was voor een ietwat stroef begin van Adrie die het in vijf games nipt 
moest afleggen tegen Mike.  

 
Vervolgens ging ons dieselmotortje lopen en Eelco, Kees, het dubbel en Adrie brachten onze 

eerste 4 punten op het scorebord. Een klein verwacht dipje (verlies van Kees tegen Mike) 
betekende het 2e punt voor de thuisploeg.  

 
Eelco wist Marc eenvoudig opzij te zetten waarnaar Kees na een 2-0 achterstand in games het 
ei gevonden leek te hebben en wis en waarachter alsnog de winst binnenhaalde  hiermee was 

de dagzege een feit.  
 

Aan Adrie en Eelco de schone taak om voor een fraai eindresultaat te zorgen. Deel van de 
opgave leverde niet het zo gewenste punt voor ons op dus moest Eelco ervoor zorgen dat we 
met iets meer plezier huiswaarts konden gaan. Onze penningmeester kwam met 2-0 achter 

om vervolgens tot 2-2 en 10-10 terug te komen maar vond met 13-11 zijn Waterloo.  
 

De mannen zijn tevreden over het resultaat (de winst) maar tenminste 1 man heeft er toch 
een wrang gevoel bij.  Op naar volgende week! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Op maandag 9 september jl heeft het bestuur zich weer om de tafel gezet. Niet de bekende 
blauwe of groene tafel maar de huiskamertafel van de familie Raaymakers die voor die avond 
werd omgedoopt tot bestuurstafel. 

Nadat collega-bestuurder en gastvrouw Janine de aanwezigen van koffie e.d. had voorzien 
konden we van start. 

Onder andere onderstaande punten kwamen ter sprake: 
a. De financiële gang van zaken 
b. Competitie en aanverwante zaken  

c. Trainingen 
d. PR 

e. En Hoe moet het verder met ons clubje? 

Zonder al te veel op de zaken in te gaan volgt hier in een paar woorden de strekking cq 

besluitvorming. 
a  Financieel gaat het redelijk met vereniging en lijken we af 2019 af te sluiten met 

ingecalculeerd verlies. 
b  Op moment van de vergadering moest de najaarscompetitie van start gaan en onze 

vereniging zal daar met 3 teams aan deelnemen. Verder gaf wedstrijdsecretaris Tom 

aan dat hij per 1 januari a.s. zijn bestuurlijke taken naast zich neer wil leggen (zie 
elders zijn verhaal). Wij zijn dus op zoek naar een opvolg(-st)er. 

c  Momenteel kunnen we op dinsdag (De Geerhoek) en vrijdag (De Spil) trainen. Dit heeft 
ons nog niet al te veel nieuwe leden opgeleverd maar wel veel meer geld gekost (extra 
huurpenningen). Als bestuur gaan wij daar a.s. maandag een mening over vormen. Zie 

ook punt “ë”  
 

d PR (Public Relations). Er is behoefte aan meer gestructureerdheid wat betreft 
nieuwsuitingen (naar buiten). Van buiten het bestuur is er een aanbod omdat voor ons 
te doen. Nu is alleen de vraag wie wat gaat doen. Het bestuur gaat zich de 

eerstkomende vergadering buigen over een concept “PR – stuk” dat door een der 
bestuursleden zal worden opgesteld. 

 
e  De titel klinkt heftig. Is het vijf voor twaalf? Nou nee zo spannend is het ook niet maar 

als bestuur zien wij wel dat het ledenaantal niet echt super hoog is en dat er wat bij 

mag. Want een oude economische wet zegt “stilstand is achteruitgang” en dat willen 
wij als bestuur zeker niet! Dus moeten we kijken hoe dat te realiseren. Bijvoorbeeld 

meer speeltijd, meer aanbod van tafeltennismogelijkheden bij ttv De Pin Pongers. Als 
bestuur gaan we maandag 16 september bij elkaar zitten om de mogelijkheden, voor- 
en nadelen en de financiële consequenties te bespreken. Van de voorstellen zullen wij 2 

of meerdere voorstellen aan de leden voorleggen tijdens een nog nader te bepalen 
“Buitengewone ledenvergadering”   
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NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS GEZOCHT 
 

Afgelopen maandag, tijdens de meest recente bestuursvergadering, heeft onze huidige 
wedstrijdsecretaris Tom te kennen gegeven dat hij per 1 januari met deze functie wil gaan 
stoppen. Er zitten er voor hem dan bijna 7 jaar in deze functie op, sinds hij het overnam van 

Wim Groffen. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe geinteresseerde voor de rol. Het 
zou ideaal zijn indien een nieuwe kandidaat de voorbereidingen voor het voorjaarsseizoen 

2020 samen met Tom zou kunnen doen en er een goede overdracht plaats kan vinden. Als je 
interesse hebt, laat dat het bestuur z.s.m. weten! 
 

Wedstrijdbriefjes 
Afgelopen weekend is de competitie tot ons aller plezier weer begonnen. Wellicht ten 

overvloede hierbij nog even een kleine herhaling voor de ‘spelregels’ m.b.t. de 
wedstrijdbriefjes. Alle wedstrijdbriefjes (zowel uit als thuis) dienen uiterlijk de zondag na de 
wedstrijd om 9:30 u ingeleverd te zijn bij Wim Groffen op het bekende adres. Let er s.v.p. 

ook dat de blauwe doordrukken leesbaar zijn. Wim controleert namelijk of de invoer in NAS 
correct is gedaan door te tegenstander, en een leesbare versie maakt zijn werk een stuk 

eenvoudiger! Alvast dank hiervoor. 
 

VACATURES 
 

Het is al geruime tijd bekend dat het Bestuur van onze vereniging wat extra handen mist. 
Onze voorzitter vervult momenteel eigenlijk een 2 functies namelijk die van voorzitter en die 
van secretaris. Het Bestuur ziet dit graag anders. Als je interesse hebt neem dan even contact 

op met een van onze bestuursleden. 
 

Daarnaast heft zoals u hierboven heft kunnen lezen ons wedstrijdsecretaris Tom van Doorn 
aangegeven dat hij er mee gaat stoppen. Om die leemte in te vullen zoeken we du sook 
iemand die de positive van westrijdsecretaris gaat invullen. Info hierover kan je uiteraard bij 

Tom verkrijgen. 
 

 
 

MATERIAALTEST AVOND 
 

Middels onze materiaalleverancier willen wij in December 2019 een materiaaltest avond 
organiseren. Tijdens deze avond zal NEDRO, Trade & Consultancy in samenwerking met 
POSNO SPORT een hoeveelheid materiaal ter beschikiing stellen om op die avond uit te 

testen. 
 

Deze materialen (frames, rubbers e.d.) kunnen die avond direct gekocht of besteld worden. 
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om shirts, shorts, schoenen enz aan te schaffen. Zoals u 

wellicht weet krijgt u als lid van ttv De Pin Pongers altijd een scherpe prijs.  
 
Natuurlijk gaan we dit alleen opzetteen als er voldoende animo voor is. Dus laat het onze 

bestuurders weten of u interesse heft of niet. 
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
 

 

3e Klasse Poule D Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO   

De Pin Pongers 1 0 0   Tom Doorn, van 0 0 ########## 1.305   

Batswingers   1 0 0   Albert Jong, de 0 0 ########## 1.290   

Belcrum   7 0 0   Koen Schuurbiers 0 0 ########## 1.193   

Smash   2 0 0                 

Tanaka  4 0 0   Dubbel   0 0 ##########     

Vice Versa51   3 0 0         0       

                      

4e Klasse Poule A Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO   

De Pin Pongers 2 1 7   Rose-Marie Koning, de 3 3 100% 1.105   

Vice Versa51   4 1 6   René Schijven 3 2 67% 1.093   

Smash76   4 1 4   Jac  Rosenboom 3 1 33% 1.086   

Markiezaat   3 1 3   Walter Gils, van 0 0 ########## 1.064   

Tco78   2 1 3                 

  0 0   Dubbel   1 1 100%     

              7       

5e Klasse Poule C Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO   

TCO'78    3 1 7   Eelco Ligtenberg 3 2 67% 1.011   

Hotak'68   6 1 7   Adrie Raaymakers 3 1 33% 822   

Smash'76   5 1 6   Kees Verhoeven 3 2 67% 792   

De Pin Pongers   3 1 6   Lisette Meel, van 0 0 ########## 752   

Belcrum   12 1 4   Marjan Quak 0 0 ########## 714   

The Back Hands   7 1 4                 

Het Markiezaat   4 1 3   Dubbel   1 1 100%     

Witac'89   2 1 3         6       
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NAJAARSCOMPETITIE 2019 ZUIDWEST 

 

September: 
1. Bergen op Zoom, 13-09-2019, 20.00 uur:   Het Markiezaat 3 – De Pin Pongers 2  3-7 
2. Breda, 13-09-2019, 20.00 uur:   Belcrum 12 – De Pin Pongers 3         4-6 

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 
 

 
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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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  
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 
 
06 okt  Kruislands Tafeltennistoernooi (teamtoernnoi) bij TBK 
  Accommodatie: “De Siemburg” te Kruisland 
  Meer info: bij René Schijven  
 
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  
 
15 dec     51e Batswingers Toernooi voor Jeugd en Senioren bij De Batswingers 
  Accommodatie: “Sporthal Achter de Tuintjes”te Gilze 
  Meer info: www.batswingers.nl/toernooi/  
  
 

 

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.  
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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 
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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 sinds kort nog maar 

uit 2 leden nl. Eelco Ligtenberg en René Schijven. De Redactie zoekt dus HULP. 

Wie oh wie vindt het leuk om eens in 3 weken de Redactie van de 

Nieuwsbrief op zich te nemen? Meld je dan aan bij René of Eelco. 

 

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!  
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LEUK SUCCESJE VAN PIN PONGERS DUO IN WILLEMSTAD 

  

Afgelopen woensdag leverden onze voorzitter en 

penningmeester een aardige prestatie tijdens het jaarlijks 

dubbeltoernooi van Witac’89. 

                                          

 

 

 

Na 7 wedstrijden te hebben gespeeld, alwaar ze 

slechts 2 games verloren, wist het duo de eerste 

plaats op te eisen.  

 

 

 

 

Naast de gouddelvers het duo Delano 

Dekkers en Manon Gerritsen dat 2e werd.   

PS: Witac’89 bedankt voor de organisatie en 

gezelligheid. 
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