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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 14 oktober 2019           Nieuwsbrief 377 
 
 

HAPPY BIRTHDAY 

 
Van harte gefeliciteerd! Met wat? Ja, afgelopen vrijdagavond, 11 oktober 2019, bestond onze 
vereniging al weer 34 jaar! Een mooie prestatie. Twee teams moesten echter wedstrijden 

spelen, een aantal spelers waren ziek en het bestuur vergaderde. Kortom: een feestje werd 
het niet. In de kantine werd nog wel even nageborreld en uitgekeken naar het restant van het 

seizoen. Omdat de Nieuwsbrief even op zich heeft laten wachten, hierbij dan ook een extra 
lange editie. Veel leesplezier!  
 

In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- De NTTB Najaarscompetitie 2019 zo goed als halverwege; 

- De Toernooi – en Activiteitenkalender; 
- Inschrijving Remmerswaal Accountants DUO-Cup 2019/2020 gesloten,  
 

En vele andere zaken! 

 

DE REMMERSWAAL ACCOUNTANTS DUO-CUP 2019/2020 
 
De inschrijfbalie van de Remmerswaal Accountants DUO-Cup 2019/2020 is gesloten. Er doen 

dit jaar naar alle waarschijnlijkheid iets minder deelnemers mee dan vorig jaar, maar dat 
geldt niet voor ttv De Pin Pongers. Er zijn wel wat wijzigingen in de teamsamenstellingen, 
maar het aantal spelers is gelijk gebleven. De betrokkenen zijn per mail op de hoogte 

gebracht en kunnen hun voorkeuren wat betreft speeldatum en speelplaats opgeven. Doe dit 
zo spoedig mogelijk. 

 
Bij de redactie zijn de volgende speelcombinaties bekend: 

 
Tom van Doorn & Walter van Gils 
 

Eelco Ligtenberg, Adrie Raaymakers & René Schijven 
 

Koen Schuurbiers met Ad Schuurbiers (laatstgenoemde van ttv Harella te Heerle) 
 
Jac Rosenboom met Adrie Aarts en Jan Maas (laatstgenoemden van ttv SSVR te Roosendaal) 

 
Albert de Jong met Ria van Meer (laatstgenoemde van ttv The Back Hands te Sint Willebrord) 

 
 
 

 

http://www.depinpongers.nl/


2 
 

Nieuwsbrief 377 www.depinpongers.nl  14 / 10 / 2019 
 

 

SENIOREN 3 WINT WEER 

 

Verslag: Kees Verhoeven. 
 

Ons team was deze middag aanwezig met Adrie, Marjan en Kees. 

Witac kwam met Arthur, Kees en Martien, zowaar een team om rekening mee te 
houden. 

 
Adrie begon meteen tegen Arthur en kwam niet in zijn ritme tegen de sterk spelende 

Arthur. Marjan daarentegen won de eerste 2 games tegen Kees, wilde het spannend 

houden en verloor de volgende 2, waarna ze de 5 e toch naar zich toe trok in een 
spannende pot. Kees en Martien waren aan elkaar gewaagd, mooi spel, wél mooi een 

punt voor onze pingponger. 
 

Het dubben was niet de strakste vertoning van de thuisploeg, de eerste game ging te 
gemakkelijk. Wellicht daardoor weden de volgende 3 verloren. Was niet nodig 

geweest, we hadden er zéker een punt uit kunnen slepen. Stand intussen 2-2. 
Marjan werd door Arthur in 3 games afgetroefd, hij speelde erg sterk. 

De volgende 2 sets werden echter zonder al te veel problemen gewonnen door onze 
Adrie en Kees, zodat we het laatste blok konden beginnen met een kleine voorsprong, 

4-3. 
 

Marjan verloor onverwacht van Martien, dat was een tegenvaller en daar hadden ze 
op de bank niet op gerekend. Nu was de stand 4-4 en zou de eindstand redelijkerwijs 

5-5 kunnen worden, met nog 2 potten te gaan. (Kees-Arthur en Adrie-Kees) 

Maar onze voorzitter had een vooruitziende blik, “zou je kunnen stunten tegen 
Arthur”, vroeg hij aan Kees. En zowaar gebeurde ook, Kees pakte Arthur in 5 games. 

Dankzij vakkundig coaching en mentale ondersteuning van Adrie.  
Deze laatste liet Kees geen kans om het laatste punt mee te nemen naar Willemstad, 

dat punt kwam op óns telbord en maakte er een mooie 6-4 van. 
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SENIOREN 1 WINT VAN OUDE BEKENDEN 

 

Verslag: Koen Schuurbiers. 
 

Dit weekend was de eerste “normale” wedstrijd van team 1, met 3 spelers voor ieder 
team. De tegenstander was Vice Versa ‘51 3, ondertussen een bekende tegenstander 

in de 3e klasse (67 onderlinge wedstrijden volgens Ttapp). Ons team speelde in de 
gevestigde opstelling, terwijl Vice Versa speelde met vaste krachten Joyce en Rens, 

en met invaller Niels.   
 

Albert begon tegen Niels, die met lange noppen op de backhand speelde. Albert wist 

hier prima mee om te gaan en solide in 3 games te winnen (1-0). Over het spel van 
Koen kunnen we kort zijn: het was niks. Joyce won dus eenvoudig (1-1). Tom tegen 

Rens was een clash tussen 2 topspelers uit deze poule. Rens maakte wat veel fouten 
en Tom bleek stabieler (2-1).  

 
Gezien het spel van Koen liet hij het dubbel aan Tom/Albert. In het begin was het 

even zoeken naar de juiste speelstijl, maar daarna ging het dubbel steeds beter 
lopen (3-1).  

 
Koen speelde tegen Niels (3-2). Albert tegen Rens werd een spannende partij waarbij 

de geslepenheid van Rens de doorslag gaf (3-3). Hierna was het de beurt aan Tom 
tegen Joyce. Na 2 zware games kreeg Tom een ingeving: alles kort houden. Dit was 

zeer effectief (4-3).   
 

Koen tegen Rens was iets beter dan de andere partijen, maar niet genoeg (4-4). In 

de wedstrijd tegen Tom liet Niels zien een waardige invaller te zijn. Vooral de 
verdediging liep goed en Tom had hier duidelijk moeite mee. Uiteindelijk wist Tom 

toch aan het langste eind te trekken (5-4). De laatste kraker was Albert tegen Joyce. 
Dit was voornamelijk een mentale partij: degene die als eerste ging praten verloor 

typisch die game. Dit ging heen en weer alvorens Albert in de 5e game Joyce wist te 
kraken (6-4).   

 
Aldus heeft ons team voor de eerste maal van dit Vice Versa team gewonnen, maar 

mede dankzij het feit dat de bezoekers met een invaller kwamen. Momenteel staat 
ons team op de 4e plaats, wat een plaats in de promotiepoule zou betekenen. Het zou 

fijn zijn als we dit vast konden houden!  
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SENIOREN 3 HARD ONDERUIT 

 

Verslag: Marjan Quak-De Groot 
 

Uit tegen Hotak vanavond. Ze staan op het moment 
bovenaan. Nico is geblesseerd en Bas uit hun team was niet 

beschikbaar, daarom speelden Maarten van Zundert (een 
jonge knul net bezig bij de senioren), Miranda de Bil en Kees 

Overbeeke. 
 

We kunnen vrij kort zijn: Hotak was behalve de jeugdspeler, te sterk. Marjan verloor 
kansloos en kon zelfs geen fatsoenlijke rally’s spelen. Zij won alleen twee games 

tegen Maarten, omdat hij geen antwoord had op haar service, maar was verder te 

goed voor haar. Kees en Miranda waren ook te sterk voor Kees en Adrie. Zij konden 
leuk mee tegen beiden, maar over het algemeen waren het in de onderlinge leuke 

rally’s uiteindelijk de Hotakkers die scoorden. 
 

Het dubbel was spannend. De eerste game werd gewonnen door Kees en Adrie, maar 
langzamerhand verloren zij hun overwicht en gingen de volgende games toch verloren 

na leuk spel aan beide zijden. 
 

Kees en Adrie wonnen heel gemakkelijk van Maarten, die duidelijk nog moet wennen 
aan seniorencompetitie. Einduitslag dus 8-2 voor Hotak 
 

SENIOREN 2 VERLIEST EERSTE DUEL 

 
Verslag: René Schijven. 

 
Na twee overwinningen en een gelijkspel stond Pin Pongers 2 na drie duels op een prima 

derde plaats, al was concurrent Vice Versa’51 (4) voorafgaand aan het laatste duel van de 
eerste helft van het seizoen ondertussen redelijk wat punten uitgelopen. In Sint-Annaland trof 
het een oude bekende aan: Smash’76 (4). De Zeeuwen verloren verrassend in de 

openingsronde van de eveneens verrassende koploper uit Oudenbosch. Ervaring leert echter 
dat het team uit Stalland ons in het verleden al vaker dwars lag. 

 
Hoofdtrainer Walter van Gils maakte zijn debuut in deze competitie en aanvankelijk zou het 

een ‘mannenmiddag’ worden, ware het niet dat Jac te ziek was om drie singles te spelen. 
Reserve Rose-Marie werd opgetrommeld en kon gelukkig meedoen. René completeerde het 
viertal. Na drie potjes stonden we met 3-0 achter, ondanks dat wel strijd geleverd was. Jac 

wilde echter wel dubbelen en koos Rose-Marie als dubbelpartner. De ongeslagen status van 
dit duo bleef gehandhaafd: in vijven werd het eerste punt binnengehaald: 3-1. 

 
Rose-Marie en Walter konden in het enkelspel echter nauwelijks nog overtuigen en een grote 
afstraffing dreigde. Zeker ook omdat de voorzitter nog nooit van een van de tegenstanders 

(Jacob, Job en Marnix) had gewonnen. Van Job verloor hij, ondanks een goede start, in 
vieren. Marnix en later Jacob gingen er hard in straight games af, zodat met 7-3 verloren 

werd. De eerste nederlaag van het seizoen is een feit. Tevens was het stuivertje wisselen: 
Smash’76 (4) steeg naar de tweede plaats, De Pin Pongers (2) staat nu derde. 
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5 
 

Nieuwsbrief 377 www.depinpongers.nl  14 / 10 / 2019 
 

 

SENIOREN 1: DRUK WEEKENDJE 

 

Verslag: Tom van Doorn. 
 

Afgelopen weekend mocht team 1 maar liefst twee 
keer aantreden. Vrijdag avond ging het op bezoek 

bij Smash Geertruidenberg en zaterdag speelde 
het de thuiswedstrijd tegen Belcrum, bij Belcrum. 

Deze laatste wedstrijd stond ingepland voor 28 
september maar vanuit Belcrum kwam het verzoek 

deze te verplaatsen. Eigenlijk kwam dat voor team 
1 ook beter uit en dus werd er naarstig gezocht 

naar compromis, maar eigenlijk alleen 12 oktober bleek te kunnen, temeer omdat 
Koen a.s. woensdag op het vliegtuig naar de Verenigde Staten stapt en er dus niet 

al te veel kon worden uitgeweken. Helaas was 12 oktober een van de dagen waarvan 

de Spil had aangegeven dat er die dag niet kon worden gespeeld, dus speelden we 
onze thuiswedstrijd in Breda.  

  
Allereerst dus op naar Geertruidenberg, waar we opeens weer geconfronteerd werden 

met celluloid ballen – de vereniging heeft daar dispensatie voor, al is dit het laatste 
seizoen voordat ook zij overgaan op het plastic. Celluloid, voor de een wennen, voor 

de ander geen verschil. Albert had duidelijk nergens last van: hij won al zijn partijen, 
al had hij met name met tegenstander John veel moeite – game 3,4 en 5 gingen in 

12-10, 10-12 en 11-13, dus daar had het zo maar de andere kant op kunnen vallen. 
De overige twee partijen werden iets makkelijker gewonnen, maar toch een vijf 

gamer tegen Ricardo en een viergamer tegen Wim. Koen kwakkelt al het hele seizoen 
en vanavond was daar geen uitzondering op. Tegen Wim en John viel geen eer te 

behalen. Tegen Ricardo werd het een vijf gamer waarbij de gewonnen games net 
gewonnen werden, en de verloren games ruim verloren (11-13,11-4,12-14,11-5,10-

12). Gelukkig gaat de telling per games, anders was deze wedstrijd ook verloren. Tom 

kende een goede start van de avond (winnen in 3 games van Ricardo en Wim) 
maar een uiterst nipte nederlaag tegen John – een 2-1 voorsprong in games ging 

verloren met 20-18 en 12-10.   
 

Het dubbel Koen en Tom hadden het uiterst lastig tegen John en Wim, maar rustig 
opbouwen en dan slaan bracht het verschil, en de eindstand op 7-3. Beter dan 

verwacht tegen een team dat om de bovenste plaatsen mee zal strijden.   
Door alle vijf gamers boven de 10 werd het latertje, Tom’s laatste wedstrijd werd op 

een tweede tafel gespeeld om de tijd nog enigszins beperkt te houden maar het was 
toch rond half een dat de wedstrijd klaar was. Nauwelijks 12 uur laten troffen 

de teamgenoten elkaar weer, nu in Breda.  
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Met nog wat stijve spieren werd het wederom een close match tegen een meer dan 

gelijkwaardige tegenstander. Gezien het aanvangstijdstip van 13.00 speelden we 
samen met de Belcrum jeugd, wat soms voor wat irritatie zorgde, zowel bij ons als 

bij Belcrum zelf.   
 

Na eerste blok stond er een 2-1 voorsprong op het bord. Albert speelde een angstige 

pot tegen Robert H. maar goed genoeg om te winnen. Koen speelde een spannende 
vijfgamer tegen Maikel maar die ging helaas verloren. Tom mocht het proberen tegen 

Robert van C. en ook dat werd weer eens een vijfgamer, maar deze viel de goede 
kant omdat Tom wat meer het spel ging dicteren. De dubbel Albert en Koen kon geen 

potten breken en zo stonden we weer snel op 2-2. 
 

Koen had hierna te veel last van de noppen van Robert H. Albert ging vervolgen in 
vijven ten onder tegen Robert van C in een partij met schitterende rally’s – soms 

baseline spel met alle twee de spelers 3 meter achter de tafel. Mooi om te zien! Tom 
begon goed tegen Maikel, verprutste een 9-5 voorsprong in de tweede game 

maar trok, wederom in vijven, aan het langste eind. Koen kon vervolgens niet genoeg 
potten breken tegen Robert C – hij wist de derde game nog met 14-12 binnen te 

slepen maar daarna was het over. Tom speelde vervolgens dramatisch tegen Robert H 
– in drieën was het snel voorbij. Albert mocht als laatste tegen Maikel proberen de 

schade te beperken. Na de eerste game leek het duidelijk dat het voorbij zou zijn – te 

veel ergernis over de inmiddels vrij spelende jeugd naast ons.  
 

Albert rechtte de rug, game 2 ging nog wel verloren maar game 3 en 4 vielen zijn 
kant op. Uiteindelijk was het de beurt aan Maikel om geïrriteerd te raken en dus won 

Albert ook de vijfde game. 4-6 nederlaag, maar een keurige derde plek in de poule en 
al tegen de nummers 1,2, en 4 gespeeld dus het ziet er naar uit dat we de aan de 

bovenkant van het schema gaan eindigen als de poule in tweeën wordt gesplitst. 
Vanaf nu zullen we het echter voorlopig zonder Koen moeten doen.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

http://www.depinpongers.nl/


7 
 

Nieuwsbrief 377 www.depinpongers.nl  14 / 10 / 2019 
 

 

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. Breda, 12-10-2019, 13.00 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 maandag 14 oktober 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. Vice Versa’51 (3) 05-31  1. Albert de Jong   09/11  82% 

2. Belcrum (7)  04-28  2. Tom van Doorn    08/11  73% 
3. De Pin Pongers (1) 04-24 3. Koen Schuurbiers  02/11  18% 
4. Smash (2)  04-21   

5. De Batswingers (1) 05-18   
6. Tanaka (4)  04-16  

7. ODT (6)   04-12  Dubbelspel    02/04  50% 
 
 

Poule B – 4e klasse – senioren:  
 

1. Vice Versa’51 (4) 04-28  1. Jac Rosenboom   06/09   67% 
2. Smash’76 (4)  04-24  2. René Schijven   06/12   50% 
3. De Pin Pongers (2) 04-21 3. Rose-Marie de Koning  06/12   50% 

4. Het Markiezaat (3) 04-14  4. Walter van Gils   00/03    00% 
5. TCO’78 (2)  04-13  Dubbelspel    03/04   75% 

 
 
Poule C – 5e klasse – senioren:  

 
1. Hotak’68 (6)  04-29  1. Eelco Ligtenberg  03/03 100% 

2. Smash’76 (5)  04-28  2. Kees Verhoeven   06/09   67% 
3. TCO’78 (3)  04-23  3. Adrie Raaymakers  04/09   44% 
4. Het Markiezaat (4) 04-18  4. Marjan Quak-De Groot  03/12   25% 

5. WITAC’89 (2)  05-18  5. Lisette van Meel   00/03   00% 
6. De Pin Pongers (3) 04-17   

7. The Back Hands (7) 05-17  Dubbelspel    01/04   25% 
 

N.B.: 
 
- De Pin Pongers 1 speelt tegen iedere verening eenmaal, waarna een promotie – of 

degradatiepoule volgt. 
- De Pin Pongers 2 kent maar vier tegenstanders. ODT (6) uit Roosendaal is na protest alsnog 

in de 3e klasse geplaatst, toevallig in de poule van De Pin Pongers (1). 
- De Pin Pongers 3 is een overwinning (4-6 tegen Belcrum 12 te Breda) ontnomen, daar het 
team zich teruggetrokken heeft. 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 06-10-2019 

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 1313  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

2 1308  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

3 1140  Schuurbiers, K. (Koen) (M) 3273220 F 
 

4 1107  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

5 1066  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

6 1057  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

7 1042  Gils, W. van (Walter) (M) 3065520 F 
 

8 1025  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) 2821892 G 
 

9 841  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) 2890833 G 
 

10 839  Groffen, W.C. (Wim) (M) ** 2890875 G 
 

11 832  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550 G 
 

12 745  Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den (Lisette) (V) 3212290 E 
 

13 694  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  
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  
25 okt  Buitengewone Ledenvergadering 2019 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl   

 
02 nov  Tavenu Toernooi 2019 (jeugd & senioren) bij ttv Tavenu 
   Accommodatie: “Cromstrijen” te Numandsdorp.   
   Meer info: www.ttvtavenu.nl  
 
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 oktober zijn:  
 
11 TTV De Pin Pongers 

24 Emma van Gils 

24 Suzanne van Gils 

25 Tom Schoonen 

26 Walter van Gils 

 

 

 

 

 

 

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 verzamelen, 

staat de boeteteller van ttv De Pin Pongers op: 

 

00,00 

 

 

 

http://www.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 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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