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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 20 oktober 2019         Nieuwsbrief 378 
 
 

HERFSTVAKANTIE EN MEER … 
 
NTTB en schoolvakanties zijn geen gelukkige combinatie Het is voor mij telkens een raar 

verschijnsel dat de NTTB is dit soort periodes doodleuk wedstrijden plant. Op bezoek bij een 
collegavereniging moesten er bij alle 6 thuisspelende teams invallers geregeld worden. Bij 

onze eigen vereniging had team 1 ook een invaller nodig en op de training was het ook een 
dode bedoeling. Gelukkig was onze redactie wel op hun post en ligt deze editie van de 
Nieuwsbrief met ook heel veel positief nieuws weer in uw digitale brievenbus. Redactie wenst 

u dan ook wederom veel leesplezier! 
 

 
NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS GEZOCHT EN GEVONDEN! 
 

Onze wedstrijdsecretaris Tom heeft aangegeven zijn bestuurlijke ambities op te geven en 
wenst het stokje over te dragen Inmiddels heeft Albert de Jong zich bij het bestuur gemeld en 
aangegeven dat hij bereid is de functie van wedstrijdsecretaris in te vullen. Albert gaat deze 

functie (miv 01-01-2020)  echter niet als bestuurder maar als functionaris naast het bestuur 
gaan uitvoeren. Het bestuur kan zich in deze situatie vinden en is dan ook erg content met de 

komst van Albert. Aangezien het geen bestuursfunctie betreft behoeft Albert niet 
gekozen/benoemd te worden door een ALV maar volstaat de benoeming door het bestuur.  
 

 
NIEUWE SECRETARIS GEZOCHT EN GEVONDEN! 

 
Deze functie was al geruime tijd vacant en afgelopen week heeft Jac Rosenboom zich 

aangemeld voor het vervullen van deze bestuursfunctie. Het bestuur zal tijdens de komende 
BLV (25 okt) Jac dan ook voordragen als secretaris en hoopt hem dan ook te kunnen 
benoemen en installeren. 

 
 

HELPENDE HANDJES  
 

Naast bovenstaande vacatures zijn extra helpende handjes altijd welkom. Iemand die dat 
heel goed begrijpt heeft zich onlangs bij het bestuur gemeld en aangegeven dat hij hand- en 

spandiensten wil verrichten (achter de schermen) om zo het bestuur op operationeel / 
uitvoerend vlak enigszins te ontlasten. Met betreffende gaan we de komende tijd bekijken wat 
er eventueel door hem gedaan kan worden. Het bestuur is Robin van der Stelt in ieder geval 

zeer dankvoor voor zijn bereidwilligheid! 

http://www.depinpongers.nl/
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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. 
 
 

 

 
TEAM 1 GEPLAATST VOOR PROMOTIE POULE 
 
(verslag: Albert) 

 
Vrijdag 19 oktober heeft team 1 van ttv de PinPongers zich geplaatst voor de promotie poule 
van klasse 3D. Het begin deze avond tegen een tegenstander, die we niet meer tegenkomen 

omdat ze naar alle waarschijnlijkheid in de degradatie poule van dezelfde klasse komen, was 
rond uit slecht te noemen. In een overvolle zeer luidruchtige zaal (7 teams thuis) speelde 

team 1 niet zijn beste Wedstrijd. Pas na een 2-0 achterstand werd het eerste punt gescoord 
door de nu al als supersub bestempelde Jac. Team 1 trad aan met Tom van Doorn, invaller 
Jac Rosenboom en de tegen zichzelf spelende Albert de Jong. De tegenstanders die gereed 

stonden in Etten Leur bij tafeltennis vereniging Tanaka waren Delano Dekkers, Lars Jansen en 
Hans Jansen. Deze avond moest gezien de stand een grote overwinning worden, niets was 

minder waar aan het het eind van de avond, het was dat onze supersub twee punten uit het 
vuur sleepte anders had het wel eens op een deceptie uit kunnen lopen. Jac speelde goed, en 
sleepte dan ook tegen spelers (Delano Dekkers, Lars Jansen) met een hogere rating er twee 

overwinningen uit, weliswaar in 5 games maar toch. Tegen Hans zat er ook een stunt in maar 
helaas ging ondanks een voorsprong van Jac in de 4de game, de tegenstander er met de 

punten vandoor (13-11). Tom speelde door gezeur over vermeende foute services een slechte 
1ste partij (3-2 verlies), hierna pakt hij de draad weer goed op en won vervolgens van Lars en 
Delano in 3en (zeker tegen Delano was dit knap). Albert daarentegen had hier en daar wat 

pech, maar kon zeker tegen Lars zijn sterke service weinig inbrengen, tegen Delano waren er 
wellicht nog kansen maar tegen Lars zeker niet. Helaas werd alleen van Hans gewonnen. Het 

dubbel was een prooi voor Tom en Albert, al ging dat ook niet van harte, het lijkt of het beste 
dubbel van DPP zijn magie een beetje kwijt is. In dit eerste deel rest nog een thuiswedstrijd 
tegen ODT 6, waarschijnlijk de PD klant van deze klasse. Mocht uit deze wedstrijd een grote 

overwinning rollen dan zijn er nog kansen om in de promotiepoule voor een verrassing te 
zorgen. 

  

 
  

http://www.depinpongers.nl/
http://tanaka.nl/index.php/nl/jubileum
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BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 
 
Het bestuur van tafeltennisvereniging De Pin Pongers uit Wouwse 
Plantage nodigt al haar leden uit voor een Buitengewone 
Ledenvergadering (BLV).  
  
De BLV zal worden gehouden op vrijdag 25 oktober 2019, vanaf 20:00 
uur, in de foyer van dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage, die 
speciaal voor deze avond geheel afgehuurd is.  

  
De vereniging bestaat sinds kort 34 jaar en het bestuur wenst, samen 
met haar leden, de koers voor de komende jaren te gaan bepalen. Zij 
heeft uw hulp daarbij hard nodig en heeft daarom een speciaal 
bespreekmoment ingelast.  
  
Onder het genot van een hapje en een drankje worden een drietal opties 
geboden, waaruit na hoofdelijke stemming gekozen zal worden. Veel 
voor- en nadelen zijn voor u alvast uiteengezet, tevens is het financieel 
plaatje reeds geschetst. Zie hiervoor in de meegestuurde bijlagen, welke 
gebruikt kunnen worden ter voorbereiding.  
  
Kan het bestuur op uw aanwezigheid rekenen? Gaat de toekomst van 
onze vereniging u ook aan het hart? Laat dan je stem horen!  
 
 

BLV  
ttv De Pin Pongers,  

hoe gaan we verder?   

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 3 GAAT VOOR VIERDE PLAATS 

Vandaag mochten we naar Bergen op Zoom voor de wedstrijd met een van de naaste 
belagers voor de de vierde plaats. Het team 4 van de plaatselijke Het Markiezaat had 

vanavond, net als bijna alle teams van die vereniging, een invaller nodig om een volledig 
team op de been te brengen. Uiteindelijk vonden Elwin en Carla in, de bij ons zeer bekende, 
Frans Reurling hun derde man in de strijd om de vierde plaats. Bij aanvang van de wedstrijd 

wist het Pin Pongers team (Adrie, Eelco en Marjan) dat we in ieder geval moesten zien te 
winnen.  

Het begin was zeer hoopgevende met winst voor Adrie en Eelco in hun openingspartijen. 

Alleen Marjan had het nakijken tegen die invaller Frans.  

Het dubbel Adrie & Eelco lieten geen spaan heel het Bergse duo Carla & Elwin waardoor de 
gasten op (1-3) kwamen.  

Het tweede blok leverde knappe winst voor Marjan op maar zowel Adrie als Eelco moesten 

hun meerdere erkennen in de Bergenaren (Frans resp Carla) waardoor Markiezaat heel 
dichtbij kwam. (3-4) 

Doordat Marjan vervolgens nipt ten onder ging tegen Carla werd het plots zeer spannend. De 

vraag was of Adrie en Eelco hiertegen bestand waren. Doordat Frans nog bezig was op de 
andere tafel mocht Adrie eerst van Elwin proberen te winnen. Het werd een 5-gamer maar 
verder liet Adrie het niet komen en het 5e punt was binnen. Zou Eelco, die na eigen zeggen al 

maanden zo niet in vorm is (net brandhout), het redden tegen Frans die zeer sterk speelde 
deze dag?  Het antwoord liet 4 games op zich wachten maar als het niet op gevoel en niet 

hard kan dan maar met sluwheid moest de “jongste” van ons team gedacht hebben. Hij 
bezorgde het team daarmee wel het 6e punt (6-4) en een voorlopige 4e plaats (dat plaatsing 
voor de promotie poule zou betekenen) met nog 1 wedstrijd voor de boeg.  

Wordt vervolgd .... 

 

Hoe zou het spel van Eelco eruit zien: brandhout? 

 

 

http://www.depinpongers.nl/
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
                    

  Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Belcrum   7 5 37   Tom Doorn, van 14 10 71% 1.291 

Vice Versa51   3 5 31   Albert Jong, de 14 10 71% 1.265 

De Pin Pongers 1 5 30   Koen Schuurbiers 11 2 18% 1.140 

Smash   2 5 28               

Batswingers   1 6 21   Dubbel   5 3 60%   

Tanaka  4 5 20         25     

ODT 6 5 13   Jac Rosenboom  3 2 67% invaller 

                    

4e Klasse Poule A Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst % ELO 

Vice Versa51   4 5 35   Jac Rosenboom 9 6 67% 1.129 

Smash76   4 5 30   René Schijven 12 6 50% 1.066 

De Pin Pongers 2 4 21   Rose-Marie Koning, de 12 6 50% 1.057 

Markiezaat   3 5 18   Walter Gils, van 3 0 0% 1.042 

Tco78   2 5 16               

  0 0   Dubbel   4 2 50%   

              20     

5e Klasse Poule C Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Smash'76   5 5 35   Eelco Ligtenberg 6 5 83% 1.007 

Hotak'68   6 5 34   Kees Verhoeven 9 6 67% 832 

TCO'78    3 5 26   Adrie Raaymakers 12 6 50% 851 

De Pin Pongers  3 5 23   Marjan Quak 15 4 27% 714 

Het Markiezaat   4 5 22   Lisette Meel, van 3 0 0% 745 

The Back Hands   7 6 22               

Witac'89   2 5 18   Dubbel   5 2 40%   

          

          

          

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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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 7-3 
4. Wouwse Plantage, 21-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – Vice Versa’51 4    5-5 

5. Wouwse Plantage, 21-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – The Back Hands 7 8-2 
6. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1–  Belcrum 7            4-6 
7. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – TCO’78 2             6-4 

8. Wouwse Plantage, 28-09-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – TCO’78 3             1-9 
 

Oktober: 
9.   Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – Vice Versa’51 3    6-4 
10. Wouwse Plantage, 05-10-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 3 – WITAC’89 2         6-4 

11. Geertruidenberg, 11-10-2019, 20.00 uur: Smash 2 – De Pin Pongers 1             7-3 
12. Hoogerheide, 11-10-2019, 20.00 uur:  Hotak’68 6 – De Pin Pongers 3          8-2 

13. Sint-Annaland, 12-10-2019, 14.00 uur:  Smash’76 4 – De Pin Pongers 2         7-3 
14. Etten-Leur, 18-10-2019, 20.00 uur:   Tanaka 4 – De Pin Pongers 1             4-6 
15. Bergen op Zoom, 18-10-2019, 20.00 uur: Het Markiezaat 4 – De Pin Pongers 3  4-6 

 
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. 

 
 
 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  

 
 
 
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  
 
09 nov  Open Leerdamse Dubbelkampioenscahppen bij ttv Leerdam 
  Accommodatie: Sporthal Berenschot te Leerdam 
  Meer info: www.ttvleerdam.nl  
 
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.  

 
 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
http://www.otcnederland.com/
http://www.ttvleerdam.nl/
http://www.batswingers.nl/toernooi/
http://www.despilwouwseplantage.nl/
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 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 

 

 

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 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!  
 

 
 

 

 

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

