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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 3 november 2019           Nieuwsbrief 379 
 
 

EIND IN ZICHT 

 
De vorige Nieuwsbrief is al weer van twee weken geleden en ondertussen is er weer een hoop 
gebeurd in tafeltennisland. Vrijdag 25 oktober hielden we een Buitengewone 

Ledenvergadering, waarover verder in deze nieuwsbrief meer. Aanstaande maandag, morgen 
dus, komt het bestuur weer bij elkaar en worden de nieuwe plannen verder uitgediept. Er zijn 

twee nieuwe functionarissen benoemd, welke zo gauw mogelijk ‘aanschuiven’. Natuurlijk werd 
er ook nog competitie gespeeld en de resultaten lees je hieronder. Het einde van 2019 komt 
in zicht en daarmee ook de NTTB Najaarscompetitie 2019. Niet getreurd, er zijn nog diverse 

toernooien in de regio in aantocht, net als de eerste ronde van de jaarlijkse DUO-Cup. De 
uitnodigingen van de toernooien tref je eveneens deze editie aan. Veel leesplezier!  

 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- Feiten en cijfers van de NTTB Najaarscompetitie 2019; 

- De loting van de Remmerswaal Accountants DUO-Cup 2019/2020 ronde 1, 
- Diverse uitnodigingen voor toernooien,  

 
En vele andere zaken! 

 
BESTUURSVERGADERING 
 
Maandag 4 november 2019 om 20.00 uur wordt bij wedstrijdsecretaris Tom van Doorn thuis 

de periodieke bestuursvergadering gehouden. Het wordt de eerste vergadering na de 
Buitengewone Ledenvergadering, welke plaatsvond op vrijdag 25 oktober 2019. De toen 

beproken items zullen weer tegen het licht gehouden worden en hopelijk wordt een degelijk 
plan uitgezet voor 2020. 

 
Zijn er items die eveneens de revu moeten passeren en zijn er zaken die absoluut onder de 
hamer moeten, laat dit het bestuur van weten. Doe dit voor deze meeting via e-mailadres 

voorzitter@depinpongers.nl, zodat een en ander tijdig meegenomen kan worden. 
 

Al uw inbreng is welkom en wordt met vertrouwen behandeld. Namens het bestuur alvast 
hartelijk dank! 
 

 
 

 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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SENIOREN 2 PAKT DE DRAAD WEER OP 

 

Verslag: Walter van Gils. 
 

Team 2 speelde tegen drie bekende maar lastige spelers (alleen achter de tafel hoor ). Van 

die types dat wanneer het loopt, er soms geen houden meer aan is. René startte, tegen Boris. 
Een wedstrijd van wisselende kansen en mooie slagenwisselingen, waarbij het gif in het spel 

van Boris aan het einde van de 5e game de doorslag gaf. Een goed begin maar zonder 
resultaat dus voor René. Rose-Marie zette vervolgens Adnan klem op zijn backhand. Een 
tactische zet waar Adnan, die net niet het geduld had om de juiste bal uit te zoeken, geen 

antwoord op had. 1-1 en aan Walter om met voorsprong de dubbel in te gaan. 1 minuut later 
stond Walter al 0-8 achter, en ook al ging het daarna wat beter, het werd snel 0-2 in games 

voor Will, die aanvallender speelde dan Walter van hem gewend was. Walter groeide wel in de 
wedstrijd, kreeg de service van Will onder controle en begon zelf ook meer te scoren. Alsnog 
de winst en vooral weer wat gevoel en vertrouwen teruggevonden. 

 
Supersub van de dag Jac had nog een gaatje in zijn drukke schema om in zijn eigen team te 

dubbelen, en dit seizoen betekent de combi met Rose-Marie bibberen voor de tegenstander. 
Ook nu werd de tegenstander effectief aan de kant gezet door Rose-Marie en Jac, en vlogen 

met enige regelmaat de oranje spinballen de mannen van het Markiezaat om de oren. Thnx 
Jac! 
 

Rose-Marie kon vervolgens Boris niet van het aanvallen afhouden, en ging er vrij snel op. 
René herhaalde vervolgens op bizarre wijze de wedstrijd van Walter, of eigenlijk viel Will in 

herhaling. Die begon ijzersterk maar in de 3e game kantelde de wedstrijd. René won enigszins 
fortuinlijk ook de 4e game en in de 5e game lag hij definitief boven. Goed gewerkt! Walter 
kwam hierna niet in de wedstrijd tegen Adnan, die zijn aanval goed kon benutten, dus het 

laatste blok ging team 2 in met een krappe 4-3 voorsprong. 
 

Hierin gaf Rose-Marie Will geen kans met prima schuif en blockspel waar een tegenstander 
moedeloos van kan worden. Walter mocht daarna tegen Boris. In deze wedstrijd kreeg Walter 
genoeg zand in de motor van de aanval van Boris, en dankzij een eerdere tip van Jac werd 

ook de service goed benut. Een prima pot en gezien het spel van vandaag toch wel een beetje 
een verrassende winst. René wist daarna ook eigenlijk verrassend gemakkelijk van Adnan te 

winnen, zodat de eindstand toch nog een wat ruimere 7-3 overwinning werd. Prima 
teamprestatie met een 3e plek in de stand en perspectief op plaats 2 als resultaat. 
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TRANSFERS 

 

De ledenlijst kent weer wat mutaties, daar een nieuw lid zich heeft gemeld. Helaas meldde 
zich ook weer een lid af. Het ‘winstsaldo’ van de afgelopen maand is derhalve gelukkig 0. 
 

Sinds afgelopen dinsdag heeft Michael van Loon uit Wouw zich aangemeld bij onze 
vereniging. Michael is in Paplaand geen onbekende: hij is mede-eigenaar van Autobedrijf Van 

Loon, het eerste bedrijfspand bij binnenkomst in het dorp vanaf het spoor. Michael, van harte 
welkom bij de club! 
 

Het lid dat zich afmeldde is Narda Quik. De oud-trainster kon al tijden geen tijd meer vinden 
om zich voor het tafeltennis in te zetten. Jammer, maar begrijpelijk. Tevens jammer als 

iemand die al heel lang lid is (vanaf 2003) besluit de vereniging te verlaten. Hoe da nook: 
Narda, hartelijk dank voor je jarenlange inzet en betrokkenheid bij de club en wie weet tot 
ziens! 

 

LOTING REMMERSWAAL ACCOUNTANTS DUO-CUP RONDE 1 

 
De DUO-Cup-Crew heeft donderdag 23 oktober 2019 het schema van de Remmerswaal 

Accountants DUO-Cup 2019/2020 bekend gemaakt. Hieronder een overzichtje wanneer de 
spelers van ttv De Pin Pongers in actie gaan komen: 

 
Maandag 11 november 
Poule S01, 20.00 uur bij ttv ODT te Roosendaal:  

Tom van Doorn & Walter van Gils 
 

Woensdag 13 november 
Poule 107, 20.00 uur bij ttv Het Markiezaat te Bergen op Zoom: 
Albert de Jong met Ria van Meer (ttv The Back Hands te Sint Willebrord) 

Koen Schuurbiers met Ad Schuurbiers (ttv Harella te Heerle) 
 

Donderdag 14 november 
Poule S03, 20.30 uur bij ttv Tanaka te Etten-Leur:  
Eelco Ligtenberg, Adrie Raaymakers & René Schijven 

 
Poule 113, 20.00 uur bij ttv Het Markiezaat te Bergen op Zoom: 

Jac Rosenboom met Adrie Aarts & Jan Maas (ttv SSVR te Roosendaal) 
 

JAC ROSENBOOM SECRETARIS, ALBERT DE JONG WEDSTRIJDSECRETARIS 

 

Vrijdag 25 oktober 2019 werd een Buitengewone Ledenvergadering (BLV) gehouden. Deze 
bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte ging over de toekomst van onze vereniging. Waar 

gaan we spelen en wanneer, zowel op gebied van trainingen als op wedstrijden. Het tweede 
gedeelte ging over versterkingen en vervangingen van functionarissen. De BLV koos Jac 
Rosenboom als nieuwe secretaris van ttv De Pin Pongers. Tom van Doorn legt eind december 

zijn taak als wedstrijdsecretaris neer, maar de BLV koos Albert de Jong als zijn vervanger. Jac 
schuift direct aan bij de bestuursvergaderingen, Albert start dus in het nieuwe jaar in een rol 

buiten het bestuur. Albert en Jac, dank voor jullie aanmeldingen en veel succes! 

 

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 3 OP PUNTJE VAN PROMOTIEPOULE 

 
Verslag: Kees Verhoeven. 
 
De laatste wedstrijd voordat de “nacompetitie” zou beginnen en dus nog moest ingedeeld 

worden. Wij staan op het scheidingsvlak, we kunnen bij de bovenste 4 eindigen maar ook nog 
bij de onderste 3. De gister gespeelde wedstrijd van Hotak 6 tegen Markiezaat 4 staat niet 

ingevuld op de TT app, kan me niet voorstellen dat dat per ongeluk is gedaan… 
Markiezaat 4 is onze concurrent, daar moeten we gelijk mee komen, dat is voldoende om bij 
de bovenste te eindigen. Smash 5 is een sterk team, wat iedere competitie in de bovenste 

regionen eindigt, maar niet door de PD-wedstrijden heen kan slaan. Dus blijven ze de 5 e 
klasse domineren, wij gaan proberen daar een stukje van af te snoepen. 

 
Adrie begint tegen hun kopman Karel, deze laat zijn reputatie niet aangetast worden door 

onze nestor, in 3 games is het over en gaat Eelco aan de bak. 
Chris en Eelco hebben elkaar al eerder getroffen met wisselende einduitslag, nu gaat de 
eerste game naar zeeland…de lont is ontstoken bij Eelco en het vuur brand, hij vlamt de 

volgende 3 games en het punt is binnen voor ons, geen slecht begin. 
Kees kan geen potten breken tegen Adrie en zit na een leuke pot na 3 games weer naast 

Marjan, die ons komt aanmoedigen, toppie Marjan!! 
 
Het dubbel is een scherpe pot, Adrie en Eelco tegen Karel en Adrie. De gamepunten worden 

gelijkmatig verdeeld, een voor ons, een voor hun, een voor ons, een voor hun en de 5e gaat 
de beslissing brengen. Onze mannen vechten er hard voor maar gaan met 8-11 ten onder. 

Het tweede blok begint met een 1-3 stand… 
 
Eelco tegen de al eerder benoemde Karel, allebei bovenaan in het persoonlijke 

klassementsoverzicht. Maar bij onze topman is er iets aan de hand, zijn koppie is er niet bij. 
Hij kan zijn trefzekerheid die hij normaliter heeft, niet waarmaken, en Karel gaat met het 

punt aan de haal. 
 
Adrie tegen Adrie loopt ook niet volgens het boekje, Onze Adrie komt niet in zijn spel en na 3 

namens is de volgende wedstrijd alweer aan de gang, Kees tegen Chris. 
Kees weet een leuk spel te spelen, maar daar kom je niet ver mee, het gaat om de punten, 

de knikkers, het resultaat!! Dat is nada, noppes. 
De start van het laatste blok begint met de stand 1-6. 
Eelco tegen Adrie, het werd een debacle voor onze Eelco, hij speelde tegen 2 tegenstanders… 

Kees speelde zijn partij tegen Karel weer af en toe goed maar wederom geen enkel gewonnen 
game. 

Adrie kon misschien nog een punt aan ons saldo toevoegen, om er 2-8 van te maken. Ieder 
punt was een stap in de richting van de “veilige” eindpoule. 
Hij ging voortvarend te werk, won de eerste 2 games, zou hij het redden… de 3 e game ging 

naar de sterk spelende Chris, maar na een “tip van de bank” eindigde hij de middag met een 
11-2 EN de uitslag 2-8. 

 
Later op de middag, tijdens de After party, kwam de uitslag van de vrijdag gespeelde 
wedstrijd in de app binnen, gedesillusioneerd zagen we dat wij EEN punt achter Markiezaat 

waren geëindigd. 
 

We gaan gewoon onze positie veilig stellen, geen geouwehoer !! 

http://www.depinpongers.nl/
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GOEDE SCORE VOOR TEAM 1 
 

Verslag: Tom van Doorn. 
 
Team 1 mocht zaterdag, wederom met Jac als vervanger 

voor de reizende Koen, aantreden tegen ODT 6, het team 
met onder meer Laszlo, dat eerst in de poule bij team 2 

was geplaatst maar later alsnog in de derde klasse werd 
gezet. De poule van team 1 wordt na deze ronde gesplitst 
in een promotie- en degradatie poule. Vorige week wist 

team 1 zich reeds te plaatsen voor de promotie poule, 
maar men zag titelkandidaat Belcrum op vrijdag een 

ruime overwinning halen op Vice Versa, waardoor eventuele titelaspiraties voorlopig in de 
koelkast kunnen. ODT trad aan zonder de geblesseerde Pim, die wel de hele wedstrijd zijn 
team kwam aanmoedigen.  

 
Zoals gebruikelijk opende Albert het festijn, dit keer tegen Rob – een strijd om het officieuze 

Fendertse kampioenschap. Albert kreeg het vizier niet echt op scherp en Rob gaf prima 
tegengas. Albert het een vijfgamer nodig om de eerste punten binnen te halen. In de 
volgende partijen kwamen de tegenstanders er niet echt aan te pas, en haalde Albert 2x een 

3-0 overwinning binnen, inclusief een mooie duik in de partij tegen Laszlo. 
 

Tom stond op scherp tegen oud-clubkampioen Laszlo, die niet echt zijn dag had. Met 11-2,11-
3 en 11-7 gingen deze punten naar de Pin. Tegen Rob had Tom het duidelijk lastiger, vooral 
omdat de spinballen met dezelfde snelheid terugkwamen. Het net iets gehaaidere serveren 

bleek uiteindelijk de doorslag te geven voor Tom. Tegenstander Kees was na twee games er 
al van overtuigd dat Tom had gewonnen, maar ondanks de felicitaties werd toch de derde 

game nog gespeeld – en beëindigd in Tom’s voordeel. 
 
Jac had vandaag wat last om de supersub status van vorige week, met twee knappe 

overwinningen, vol te houden. Te veel fouten van de kant van Jac, en dan het onvermijdelijke 
gebrek aan zelfvertrouwen dat ontstaat brachten Jac in de problemen. Tegen Kees werd in 

drie games – heel regelmatig (8-11,8-11,8-11) verloren; de eerste overwinning van Kees in 
de derde klasse. Tegen Laszlo liep het ook nog niet maar het herstel kwam in de partij tegen 

Rob, die soeverein werd gewonnen (gouden tip van Albert, de bolle backhand spin van Jac 
bleek te lastig voor Rob). 
 

Het dubbel werd uiteindelijk ook een prooi voor de mannen van team 1 zodat de eindstand op 
8-2 werd gebracht. Een prima resultaat, tweede plek in de poule, maar ook wetende dat 

Belcrum niet meer achterhaald zal worden en dat de overige wedstrijden dus om des keizers 
baard zullen gaan. 
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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. 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 
 

Op het moment van schrijven is het restant van het programma nog niet bekend. 
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Bijgewerkt tot en met zondag 3 november 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. Belcrum (7)  06-45  1. Tom van Doorn   13/17  76% 

2. De Pin Pongers (1) 06-38 2. Albert de Jong    13/17  76% 
3. Smash (2)  06-36  3. Koen Schuurbiers  02/11  18% 
4. Vice Versa’51 (3) 06-33   

5. Tanaka (4)  06-22  4. Jac Rosenboom (invaller) 03/06  50% 
6. De Batswingers (1) 06-21  

7. ODT (6)   06-15  Dubbelspel    04/06  67% 
 
 

Poule B – 4e klasse – senioren:  
 

1. Vice Versa’51 (4) 06-40  1. Jac Rosenboom   06/09   67% 
2. Smash’76 (4)  06-35  2. René Schijven   08/15   53% 
3. De Pin Pongers (2) 05-28 3. Rose-Marie de Koning  08/15   53% 

4. Het Markiezaat (3) 06-21  4. Walter van Gils   02/06    33% 
5. TCO’78 (2)  05-16  Dubbelspel    04/05   80% 

 
 
Poule C – 5e klasse – senioren:  

 
1. Smash’76 (5)  06-43  1. Eelco Ligtenberg   06/09   67% 

2. Hotak’68 (6)  06-40  2. Kees Verhoeven   06/12   50% 
3. TCO’78 (3)  06-33  3. Adrie Raaymakers  07/15    47% 
4. Het Markiezaat (4) 06-26  4. Marjan Quak-De Groot  04/15   27% 

5. De Pin Pongers (3) 06-25 5. Lisette van Meel   00/03   00% 
6. The Back Hands (7) 06-22   

7. WITAC’89 (2)  06-21  Dubbelspel    02/06   33% 
 

N.B.: 
 
- Het reguliere deel van poule 3-D zit er op en De Pin Pongers 1 is keurig tweede geëindigd en 

derhalve in de promotiepoule geplaatst. Dit resultaat was na de vijfde ronde overigens al 
bewerkstelligd. Enkel de titel levert promotie op naar de 2e klasse. De runner-up speelt 

helaas geen beslissingswedstrijd. In het nog bekend te maken programma speelt men 
(opnieuw) ‘uit’ in Breda tegen koploper Belcrum (7), krijgt het een thusiwedstrijd tegen 
Smash (2) uit Geertruidenberg en speelt het in Oudenbosch uit tegen Vice Versa’51 (3).  

- De Pin Pongers 2 speelt nog driemaal: in Oudenbosch uit tegen Vice Versa’51 (4) en in 
Ossendrecht uit tegen TCO’78 (2). De slotwedstrijd van het seizoen is in eigen huis tegen 

Smash’76 (4) uit Sint-Annaland. 
- Het reguliere deel van poule 5-C zit er ook op. De Pin Pongers 3 komt helaas een puntje te 
kort voor een plaats in de promotiepoule. Bij een gelijk aantal punten met Het Markiezaat (4) 

was de vierde plaats ons deel geworden, na de winst in Bergen op Zoom (4-6). Het 
slotprogramma bestaat nu uit twee zenuwslopende partijen buitenshuis. Wel werd tegen 

zowel The Back Hands (7) (8-2) als tegen WITAC’89 (2) (6-4) de thuisduels gewonnen. 

http://www.depinpongers.nl/
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 27-10-2019 

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 1291  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

2 1265  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

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

4 1129  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 1007  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) 2821892 G 
 

9 851  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 
 

13 714  Quak-De Groot, M. (Marjan) (V) 3845035 F 
 

14 ---  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/
http://www.depinpongers.nl/
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=4026749&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3970903&c=2019_2
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=3910636&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212258&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=2890833&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2890875&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=3273238&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
NOVEMBER & DECEMBER 2019 
 
04 nov  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “Huize Van Doorn” te Roosendaal.   
   Meer info: www.depinpongers.nl  
 
24 nov  Beginnerstoernooi 2019 (jeugd) bij ttv ODT 
   Accommodatie: “Red Band Sportpark” te Roosendaal.   
   Meer info: www.ttv-odt.nl  
 
24 nov  Open Udense Tafeltenniskampioenschappen 2019 (jeugd & senioren) bij ttv Maashorst 
   Accommodatie: “De Wervel” te Volkel. 
   Meer info: www.ttvmaashorst.nl  
 
15 dec  Batswingers Teamtoernooi 2019 (jeugd & senioren) bij ttv De Batswingers 
   Accommodatie: “Achter de Tuintjes” te Gilze.   
   Meer info: www.batswingers.nl  
 
19 dec  Kersttoernooi 2019 (jeugd & senioren) bij ttv TCO’78 
   Accommodatie: “De Drieschaer” te Ossendrecht.  
   Meer info: www.tco78.nl   
 
24 dec  GEEN dinsdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
27 dec  GEEN vrijdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers (onder voorbehoud) 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
31 dec  Oudejaarsborrel 2019 (jeugd & senioren) bij Stichting De Spil 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
31 dec  GEEN dinsdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.ttv-odt.nl/
http://www.ttvmaashorst.nl/
http://www.batswingers.nl/
http://www.tco78.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.despilwouwseplantage.nl/
http://www.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 november zijn:  
 
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/
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 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!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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