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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 30 september 2019         Nieuwsbrief 376 
 
 

 
WE ZIJN WEER BEGONNEN  
 

Het seizoen is volop aan de gang. Alleen heeft gek genoeg niet iedereen dat gevoel. Team 1 
bijvoorbeeld heeft pas 1 wedstrijd gespeeld en hoefde afgelopen weekend ook al niet aan de 

bak. Daarentegen mochten Team 2 en 3 er wel vol tegenaan en dat deden ze beide tegen 
teams van TCO’78. Een buren battle. Verder herhaalde oproep voor invulling van enkele 
vacatures. Vele handen maken veel werk licht! Lees het allemaal nog eens door en wij 

vernemen graag respons. 

 
 

PIN PONGERS 2 PAKKEN NIPTE WINST  
 
Op zaterdag 28 september stond de wedstrijd tussen de tweede teams van De Pinpongers en 
TCO op het programma. 

 
Namens De Pinpongers traden René, Rose-Marie en Jac aan, TCO kwam met Judith R., Ronny 

en invaller Jimmy, die daarnaast op een andere tafel ook aantrad tegen team 3 van De 
Pinpongers. 
 

De wedstrijd werd voortvarend gestart, met overwinningen van René en Jac op resp. Ronny 
en Judith. Starten met een 2-0 voorsprong: niet verkeerd. Dit zou wel eens een hele goede 

middag kunnen worden. 
Zeker met de wedstrijd die daarna op het programma stond: Rose-Marie tegen Jimmy. 
Rose-Marie had de laatste tijd een goede vorm laten zien en Jimmy was ook maar “slechts” 

een invaller. 
Al snel werd gedacht aan een 3-0 voorsprong, maar niets was minder waar. Jimmy bleek een 

geweldige invaller en wist met goed aanvalsspel in 3 games – weliswaar krap (9-11, 9-11, 
10-12), maar wel verdiend – te winnen. 

Tussenstand: 2-1. 
 
Dan maar alles op het dubbel zetten. René en Jac namen het op tegen Judith en Ronny en 

startten zeer voortvarend. De eerste twee games werden gewonnen en er werd al gedacht 
aan een overwinning. De TCO-spelers kwamen echter goed terug, wonnen overduidelijk 3 

games op rij en brachten de tussenstand daarmee op 2-2. 
 
Na het dubbel werd vervolgd met een wedstrijd tussen Ronny en Jac, die door de laatste 

gemakkelijk in 3 games werd gewonnen: 3-2. 
René moest daarna tegen invaller Jimmy, die bewees dat zijn eerdere overwinning op Rose-
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Marie geen toeval was. Jimmy won duidelijk in 3 games van onze voorzitter en bracht de 

tussenstand daarmee weer op gelijke hoogte: 3-3. 
Aan Rose-Marie de opdracht om weer voor een voorsprong te zorgen en dat lukte in haar 

wedstrijd tegen Judith: 4-3. 
 
Het laatste blok werd gestart met een wedstrijd tussen de twee spelers die tot dat moment 

nog ongeslagen waren: Jimmy en Jac. 
Jimmy bewees opnieuw goed te kunnen spelen. Om en om werden games gewonnen en de 

beslissing moest vallen in de 5e game. Door sterk aanvallend te spelen (goede tip van 
interim-coach Albert) wist Jac de beslissende game met 11-6 te winnen , waardoor de 
tussenstand 5-3 werd. 

Rose-Marie wist in een spannende 5-gamer te winnen van Ronny: 6-3. 
Aan René de opdracht om als laatste speler tegen Judith voor 7-3 te zorgen. Dit werd een 

spannende wedstrijd, waarbij René en Judith om en om een game wonnen. 
Alles kwam dus aan op de beslissende 5e game, waarbij René volop kansen had , maar Judith 
met wat geluk net wist te winnen met 10-12. 

Einduitslag daarmee 6-4, met 3 overwinningen voor Jac, 2 voor Rose-Marie en 1 voor René.. 
We zijn nu een weekendje vrij en hebben de tijd om ons op te laden voor onze volgende 

wedstrijd uit op 12 oktober tegen Smash ’76 (4). 
  
Een dag eerder had Vice Versa (4) al dik (9-1) gewonnen van Markiezaat (3) en door deze 

uitslag zijn we gezakt van plek 1 naar plek 2. Maar: we geven zeker nog niet op, gaan nog 
steeds voor de eerste plaats en hebben nog 5 wedstrijden om dat waar te maken. 

 
 
 

 

PIN PONGERS 3 KRIJGT ZWAAR KLOP  
 
Vandaag speelden wij met Lisette, Marjan en Adrie. Eelco kwam ons 

dubbel versterken. Bij TCO speelden Jimmy Noordermeer, Dion van 
Dooren en Mark Palinckx. 

 
Jimmy viel ook nog in tegen ons team 2. Hij moest dus vol aan de bak. 

Adrie opende het bal tegen Jimmy, maar de partij verliep moeizaam. Hij wist 1 game te 
winnen, maar meer zat er niet in. Marjan stond ver voor de eerste game tegen Dion, maar 
kon dit niet vasthouden en verloor. Daarna wisselend succes. Ze sleepte er een vijfde game 

uit, maar die ging nipt verloren. Jammer er had iets meer ingezeten. Lisette, die haar eerste 
wedstrijd na haar zwangerschap en geboorte van haar zoontje, speelde moest er nog een 

beetje inkomen en verloor vrij snel van Mark. Het dubbel van Adrie en Eelco duurde 5 games 
met wisselend succes, leuke spannende rally’s en dan weer allerlei missers. Ook deze ging 
verloren. 

 
Verder valt er niet veel te melden. We gingen op dezelfde manier door: soms leuke 

wedstrijden en soms een gewonnen game, maar geen goed resultaat. Lisette ging weer 
steeds lekkerder spelen en bood steeds beter tegenstand. Gelukkig sloot Adrie het af met een 
gewonnen wedstrijd tegen Dion. Adrie had het moeilijk, maar aan het eind van de vijfde 

game liep zijn backhand opening eindelijk weer en sloot hij deze game met 13-11 en dus de 
wedstrijd, winnend af. Onze eer was gered. Einduitslag 1-9.  Jimmy had een heel goede dag, 

want van de 6 gespeelde wedstrijden won hij er 5. Petje af hiervoor! 
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Herhaalde oproepen: 
 
 
NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS GEZOCHT  
 

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! 

 
 

OOK DE FUNCTIE VAN SECRETARIS IS NOG VACANT  
 
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. 

 
 

 

REDACTEUR VAN DE NIEUWSBRIEF 
 
Doordat Tom en voorheen Albert hun redactionele taken hebben neergelegd is ook het 

Redactionele Team van de Nieuwsbrief behoorlijk uitgedund. Dus ook hier vragen wij 
helpende handjes. Aanmelden kan bij René en/of Eelco. 
 

 
 

MATERIAALTEST AVOND BIJ VOLDOENDE INTERESSE 
 

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 heeft of niet. 
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
 

3e Klasse Poule D Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Vice Versa51   3 3 20   Albert Jong, de 2 2 100% 1.301 

Smash   2 3 18   Tom Doorn, van 2 1 50% 1.299 

Belcrum   7 2 13   Koen Schuurbiers 2 1 50% 1.193 

Batswingers   1 2 10               

De Pin Pongers 1 1 7   Dubbel   1 0 0%   

Tanaka  4 2 6         4     

ODT 6 2 6               

                    

4e Klasse Poule A Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Vice Versa51   4 3 20   Rose-Marie Koning, de 9 6 67% 1.081 

De Pin Pongers 2 3 18   Jac  Rosenboom 9 6 67% 1.107 

Smash76   4 2 11   René Schijven 9 4 44% 1.055 

Tco78   2 2 7   Walter Gils, van 0 0 0% 1.064 

Markiezaat   3 2 4               

  0 0   Dubbel   3 2 67%   

              18     

5e Klasse Poule C Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Hotak'68   6 3 21   Eelco Ligtenberg 6 5 83% 1.016 

TCO'78    3 3 17   Kees Verhoeven 6 4 67% 797 

De Pin Pongers  3 3 15   Adrie Raaymakers 6 2 33% 833 

Witac'89   2 3 13   Marjan Quak 6 2 33% 718 

Smash'76   5 2 11   Lisette Meel, van 3 0 0% 745 

The Back Hands   7 3 10               

Het Markiezaat   4 2 9   Dubbel   3 2 67%   

Belcrum   12 1 4         15     
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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 wedstrijd nummer 6 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 

  

 
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 
 
25 okt  Buitengewone Ledenvergadering bij ttv De Pin Pongers 

  Accommodatie: Foyer in “De Spil” te Wouwse Plantage 

  Meer info: volgt zsm 
 
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/  
 
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 Oktober zijn:  
 
06 Thijs van Damme 

03 Sylvia van den Hoogenhoff 

10 Aniek Mies 

21 Tom van Doorn 

 

 

 

 

 

 

 

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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