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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 27 september 2019       Nieuwsbrief 375 
 
 

DAAR ZIJN WE WEER! 
 
Het heeft weer eventjes geduurd, maar voor je lees je weer een verse Nieuwsbrief van ttv De 
Pin Pongers. Bedenk te allen tijde: we doen ons best wekelijks een briefje in elkaar te zetten. 

Alle inbreng der leden wordt zoveel mogelijk geplaatst. De redactie ziet dan ook graag diverse 
stukken tegemoet komen, zodat het de Nieuwsbrief van ons allemaal blijft. Voor nu weer veel 

leesplezier toegewenst!  
 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 

- De wedstrijdverslagen van de NTTB Najaarscompetitie ronde 1 & 2; 
- De Toernooi – en Activiteitenkalender; 

- Fraaie posters,  
 
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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SENIOREN 3 WINT OOK HUN WEDSTRIJD 

 

Verslag: Eelco Ligtenberg. 
 
Onze tweede wedstrijd van het seizoen was er een tegen een vrij jong team van The Back 

Hands. Tegen deze jongens (Dominiek, Jorg, en Dominiek) mochten we voor het eerst weer 
in onze thuishaven spelen.  

 
In het eerste blok begon Eelco met een snelle overwinning waarna Kees het tegen Dominiek 
ondanks goed verweer net niet redde. Het blok werd afgesloten met de eerste vijf-gamer die 

in ons voordeel viel met dank aan Marjan. Tussenstand (2-1)  
 

Het dubbel is vaak een zeer beslissend puntje. Kees & Eelco namen het op tegen Jorg & 
Dominiek. Het werd 3-0 voor ons duo en klinkt eenvoudig maar door foutjes was het wel 
spannend en er was een gaat geslagen. (3-1) 

 
Kees en Jorg mochten meteen door. Onze man ging lekker van akiet en wist zo zijn 1ste 

winstpartij van de dag te noteren. Eelco zette Mark ondanks matig spel aan de kant en 
Marjan net te laat op stoom kwam tegen Dominique.  
 

Met een 5-1 voorsprong begon men aan het laatste hoofdstuk van de dag. Kees gaf Mark 
nauwelijks kans om in het spel te komen en Marjan boekte eveneens haar 2e dagzege door 

Jorg na een zwaar gevecht op zij te zetten. Het toetje werd door Eelco verzorgd. Al vrij snel 
keek onze ervaren speler tegen een 0-2 achterstand aan en dreigde te capituleren. Door 
vervolgens heel passief of slim te spelen (weinig energie verspillen) sleepte hij er een 5e 

game uit. Eelco had geen zin in een dejavu (vorige week in 5’en verloren) en stelde met zijn 
laatste krachtsinspanningen zijn derde zege veilig en bracht zo de eindscore op 8-2. Dat 

resultaat had men vooraf zeker niet verwacht en wellicht hierdoor hadden de jonge 
tegenstanders even geen zin de gezellige 11e partij.  
 

Met 14 punten uit twee wedstrijden doet Pin Pongers 3 het verrassend goed als promovendus. 
Kijken of ze dit niveau kunnen volhouden. 
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SENIOREN 2 SPEELT REMISE IN EIGEN HUIS 

 

Verslag: René Schijven. 
 
Zaterdag 21 september 2019 konden de competitieteams van ttv De Pin Pongers voor het 

eerste maal in de NTTB Najaarscompetitie 2019 in eigen huis hun kunsten vertonen. In 
dorpshuis De Spil kwamen alle teams tegelijkertijd in actie: de eerste Super Saturday van het 

najaar dus! Senioren 2, wederom in de opstelling met Rose-Marie de Koning, Jac Rosenboom 
en René Schijven (laatstgenoemde nam ten opzichte van de originele planning last-minute de 
plaats in van Walter van Gils, die nog niet eerder speelde), nam het in eigen huis op tegen 

Vice Versa’51 (4). Een heuse kraker, want het team uit Oudenbosch stond op de tweede 
plaats en won een week ervoor in eigen huis heel knap van titelfavoriet Smash’76 (4) uit Sint-

Annaland. De Pin Pongers wonnen in hun openingsduel van promovendus Het Markiezaat (3) 
en was ook in dit duel aanvankelijk iets sterker, in elk geval gelukkiger, maar in het tweede 
blok vielen een aantal partijen de andere kant op. Het gevolg: het eerste gelijke spel van dt 

seizoen. Gezien de krachtsverhoudingen uiteindelijk een terechte uitslag. 
 

Jac was zijn batje vergeten en werd derhalve op positie C geplaatst, Rose-Marie verzorgde 
aftrap tegen Niels (X). In drie games, waarin ze enkel in de derde game kansjes had, was het 
eerste punt snel voor de bezoekers: 0-1. René nam het in zijn eerste duel op tegen Maikel 

(Y), van wie hij de enige ooit eerdere gespeelde partij nog kansloos verloren had. Ditmaal gaf 
de tegenstander niet thuis: 1-1. Jac was inmiddels gearriveerd en moest tegen Willem (Z), 

zoals altijd, even warmdraaien en na wat coach van Eelco Ligtenberg, waarvoor dank, zette 
hij de thuisploeg op voorsprong: 2-1. 
 

Never change a winning team is het motto en dus bestond het dubbel, net als vorige week, 
uit Jac en Rose-Marie. In de eerste twee games was niets te zien van de simpele overwinning 

deze week, maar drie zeer close games later was de overwinning toch voor ‘ons’: 3-1. 
 
René mocht weer binnen de lijnen om het op te nemen tegen Niels en de TT-App leerde ons 

dat hij nimmer zegevierde tegen de man, die tot dan toe het enige punt voor Vice Versa’51 
pakte. De voorzitter gaf alles, maar trok in vijf games toch aan het kortste eind. Jammer, 

want 4-1 is toch heel wat anders dan 3-2. 
Rose-Marie begon goed tegen Willem, maar naarmate de partij vorderde draaide het 

momentum en werd de stand gelijkgetrokken: 3-3. In no-time bracht Jac de thuisploeg weer 
aan de leiding, na een eenvoudige zege op Maikel: 4-3. 
 

Op verzoek van de tegenstander werden partij 8 en 9 op twee tafels afgewerkt en dat pakte 
slecht uit. René was leeggespeeld en verloor kansloos zijn slechtste partij tot op heden: 4-4. 

Jac had op een redelijke tweede game en een prima derde game na, weinig kans tegen de 
ongenaakbare Niels: 4-5. 
 

Voor het eerst een achterstand dus en dat na een prima start. Aan Rose-Marie in de slotpartij 
dus de schone taak om toch nog een persoonlijke zege te boeken en vooral het team de 

nederlaag te voorkomen. De start was matig, maar de overtuiging bij Maikel ontbrak. Een 
remise (5-5) dus, waarmee beide partijen na afloop vrede mee konden hebben. Ook na ronde 
2 is Pin Pongers de trotse koploper van poule B in de 4e klasse! 
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SENIOREN 1 PROFITEERT DEELS MET DEGELIJKE ZEGE 

 

De redactie heeft helaas geen wedstrijdverslag mogen ontvangen van Senioren 1. Omdat de 
redactie voornemens is iedere belangstellende op de hoogte te houden van de verrichtingen 
van onze vereniging, volgt hieronder een klein belevingsverslag: 

 
Door diverse omstandigheden (team toegevoegd aan de poule, wedstrijd verzetten, overige 

zaken?) speelde Senioren 1 op zaterdag 21 september 2019 pas hun eerste wedstrijd van de 
NTTB Najaarscompetitie 2019. In dorpshuis De Spil ontving het vlaggenschip het 
vlaggenschip uit Gilze. De Batswingers 1 kon echter maar twee man op de been krijgen en 

dus deden de bezoekers meteen al 3 punten cadeau: 3-0. 
 

De Pin Pongers 1 kon op volle oorlogssterkte aantreden, dus alle kansen op een grote uitslag. 
Albert de Jong (A) werkte zijn beide singles achter elkaar af en pakte twee punten, zonder 
ook maar een game te verliezen: 2-0, eigenlijk dus 5-0. 

 
Koen Schuurbiers (B) kon tegen John (Y) een 2-0 voorsprong niet afmaken, terwijl hij tegen 

Danny (X) juist en 0-2 achterstand ongedaan wist te maken. Een zege dus voor de 
clubkampioen. 
 

Tom van Doorn (C) kwam tegen John ook voor, van 0-1 naar 2-1, had zelfs een matchpoint, 
maar verloor in vijven. Tegen Danny kwam ie met 0-1 achter, maar stelde hij tijdig orde op 

zaken. Ook een zege dus voor Tom. 
 
Het dubbelspel werd als laatste gespeeld. Omdat beide partijen maar twee spelers hadden 

werd in voorzitter René Schijven een teller gevonden. Die zag de thuisploeg goed starten, 
maar de bezoekers gaandeweg het initiatief overnemen en dus helaas een nederlaag. 

 
Een 7-3 overwinning, waarmee de kop er ook voor Pin Pongers 1 af is, maar waar wellicht 
meer in gezeten had. Gezien het programma volgen nog een aantal zware partijen, dus elk 

punt lijkt heilig! 
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VARIA 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Het bestuur van De Pin Pongers is voornemens om op korte termijn, en wel op vrijdag 25 
oktober 2019, een buitengewone algemene ledenvergadering (BLV) in te lassen. Dit is dus 

geen gewone ledenvergadering, maar een bijeenkomst gericht op één enkel onderwerp en 
wel de toekomst van de club. Nadere informatie volgt nog, mogelijk komt een andere datum 
(vrijdag 8 november) meerdere mensen beter uit. Let op: de vergadering is voor alle leden, 

geregistreerd bij de NTTB! Houdt de datum gaarne zo veel mogelijk vrij, de foyer is in elk 
geval voor heel de avond afgehuurd en enkel toegankelijk voor leden van onze vereniging. 

 

TRANSFERS  
 
In de tafeltenniswereld is het ook mogelijk gedurende het seizoen zelf aan ledenwerving te 

doen, graag zelfs! Zo kunnen we sinds kort weer Janine Raaymakers achter de tafel 
verwachten, daar zij het spreekwoordelijke batje weer oppakt. Dochter Karin Raaymakers 
heeft te kennen gegeven het tafeltennis voorlopig weer voor gezien te houden. Janine, van 

harte welkom en een leuke comeback toegewenst! 
 

ONZE STEM GAAT NAAR ... 
 

Sinds vandaag, vrijdag 27 september 2019, kan er tot en met zondag 6 oktober 2019 weer 
gestemd worden tijdens de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne. Ten tijde van de opdracht 

van het penningmeesterschap is helaas ruis op de lijn ontstaan en staat onze club niet 
ingeschreven. Daar dit ook niet meer mogelijk is kan er tijdens deze editie dan ook niet 
gestemd worden op ttv De Pin Pongers. Helaas, maar het is niet anders. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar weer op uw stem rekenen! 
 

GROOT KRUISLANDS TEAMTOERNOOI 2019 

 

In het voorjaar hielden TBK en De Pin Pongers een succesvolle ontmoeting en zijn we als 
vereniging uitgenodigd deel te nemen aan het jaarlijkse teamtoernooi in De Siemburg. Dit 

betreft een toernooi met teams die uit 3 spelers bestaan en waarbij telkens één game tot aan 
de 21 gespeeld wordt. Er is een A en een B poule, waarbij de A-poule voor gevorderden is, en 
de B-poule voor beginnende spelers. Opgeven kan bij Pim Godschalk, de voorzitter van TBK 

(en tevens speler van ODT 6) via mail: pimgodschalk@home.nl.  
 

Momenteel staat 1 team van De Pin Pongers ingeschreven: Eelco, René en Rose-Marie. 
 
Opgeven kan tot en met donderdag 3 oktober, waarbij ook een teamnaam bedacht moet 

worden. Wie doen er nog meer mee? 
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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 2 – TCO’78 2 
7. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – TCO’78 3 

 
Oktober: 

8. Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – Vice Versa’51 3 
9. Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – WITAC’89 2 
10. Geertruidenberg, 11-10-2019, 20.00 uur: Smash 2 – De Pin Pongers 1 

11. Hoogerheide, 11-10-2019, 20.00 uur:  Hotak’68 6 – De Pin Pongers 3 
12. Wouwse Plantage, 12-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – Belcrum 7 

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 
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Bijgewerkt tot en met donderdag 26 september 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. Belcrum (7)  02-13  1. Albert de Jong   02/02 100% 

2. Vice Versa’51 (3) 02-12  2. Tom van Doorn    01/02  50% 
3. Smash (2)  02-09  3. Koen Schuurbiers  01/02  50% 
4. De Batswingers (1) 02-08   

5. De Pin Pongers (1) 01-07   
6. Tanaka (4)  02-06  

7. ODT (6)   01-05  Dubbelspel    00/01  00% 
 
 

Poule B – 4e klasse – senioren:  
 

1. De Pin Pongers (2) 02-12 1. Rose-Marie de Koning  04/06   67% 
2. Vice Versa’51 (4) 02-11  2. Jac Rosenboom   03/06   50% 
3. Smash’76 4  02-11  3. René Schijven   03/06   50% 

4. TCO’78 (2)  01-03  4. Walter van Gils   00/00    00% 
5. Het Markiezaat (3) 01-03  Dubbelspel    02/02  100% 

 
 
Poule C – 6e klasse – senioren:  

 
1. Hotak’68 (6)  02-16  1. Eelco Ligtenberg   05/06   83% 

2. De Pin Pongers (3) 02-14 2. Kees Verhoeven   04/06   67% 
3. Het Markiezaat (4) 02-09  3. Marjan Quak-De Groot  02/03   67% 
4. TCO’78 (3)  02-08  4. Adrie Raaymakers  01/03   33% 

5. WITAC’89 (2)  02-07  5. Lisette van Meel   00/00   00% 
6. Smash’76 (5)  01-06 

7. The Back Hands (7) 02-06   
8. Belcrum (12)  01-04  Dubbelspel    02/02  100% 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 22-09-2019 

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 1301  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

2 1299  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

3 1193  Schuurbiers, K. (Koen) (M) 3273220 F 
 

4 1091  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

5 1090  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

6 1079  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

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

 

8 1016  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) 2821892 G 
 

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

 2890875 G 
 

10 822  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) 2890833 G 
 

11 797  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550 G 
 

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

 3212290 E 
 

13 724  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 

** - laatste twee jaar geen resultaten 

vereniging nummer: 1633 

 

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

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
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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=3212258&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3910636&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
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  
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  Groot Kruislands Teamtoernooi 2019 (senioren) bij ttv TBK 
   Accommodatie: “De Siemburg” te Kruisland.   
   Meer info: https://www.facebook.com/groups/696365103738798/  

 
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  Batswingers Teamtoernooi 2019 (jeugd & senioren) bij ttv De Batswingers 
   Accommodatie: “Achter de Tuintjes” te Gilze.   
   Meer info: www.batswingers.nl  
 
31 dec  Oudejaarsborrel 2019 (jeugd & senioren) bij Stichting De Spil 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
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 

 

 

 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl


11 Nieuwsbrief 375 www.depinpongers.nl  27 / 09  / 2019  

 

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 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!  
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