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Uitgave 25 november 2019       Nieuwsbrief 380 
 
 

ALLES OF NIETS? 

 
Met nog één speelronde te gaan in de NTTB Najaarscompetitie 2019 kan er nog vanalles 
gebeuren. Er moeten dan misschien wel hele gekke dingen gebeuren, maar in tafeltennisland 

zijn vaker wonderen gebeurd: ook bij De Pin Pongers! De Pin Pongers 1 gaat voor absolute 
historie, een tweede of zelfs een eerste plaats in de 3e klasse! De Pin Pongers 2 kan de 

historische tweede plaats in de 4e klasse van vorig seizoen herhalen, maar dan moet nog wel 
een goed resultaat in de slotronde worden neergezet en dat in een matig seizoen. De Pin 
Pongers 3 staat laatste, maar heeft als enige team nog twee duels te gaan. Wel in beide 

gevallen uitwedstrijden, maar er mag desondanks met vertrouwen naar worden uitgezien. De 
meesten mensen gaat uit van een langer verblijf in de 5e klasse! De wedstrijdverslagen van 

afgelopen ronde(n) en de stand van zaken lees je verderop. De redactie wenst u veel 
leesplezier!  
 

In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- De wedstrijdverslagen van de NTTB Najaarscompetitie 2019; 

- Feiten en cijfers van de NTTB Najaarscompetitie 2019; 
- Sinterklaas bij ttv De Pin Pongers,  

 
En vele andere zaken! 

 
SINTERKLAAS BIJ DE PIN PONGERS 
 
Op zondag 24 november 2019 was op de Facebookpagina van De Pin Pongers als te lezen dat 

Sinterklaas een verrassing in petto heeft voor de jeugd dat de weg naar buurthuis De 
Geerhoek weet te vinden, om aanstaande dinsdagavond (26 november 2019) om 19.30 uur 

een uur lang een balletje komt slaan en daarmee in beweging te komen! 
 
Voor de eerste 30 basisschoolkinderen is er een presentje. Geef je tijdig op om 

teleurstellingen te voorkomen. Doe dit via e-mailadres: voorzitter@depinpongers.nl.  
Graag in sporttenue verschijnen. 

 
Omdat de agenda van de Sint erg vol is heeft hij de cadeautjes aan het bestuur afgegeven. 
De Sint bekijkt volgend jaar of hij weer een bezoekje aan De Pin Pongers kan brengen. 

 
Adres trainingsavond: Kloosterstraat 19-B, 4724 EE te Wouw. 

Aanvang: 19.30 uur. 
 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:voorzitter@depinpongers.nl
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SENIOREN 2 PAKT MINDER PUNTEN DAN GEHOOPT 

 

Verslag: Rose-Marie de Koning. 
 

René had wat overschat hoe lang het rijden was naar Vice Versa '51, dus kwamen we daar al 

ruim voor half acht aan. Gelukkig was de zaal al wel open, ook al stond de verwarming nog 
maar net aan en was de koffie nog bezig met zetten. Gevolg was wel dat we ruim de tijd 

hadden om in te spelen, wat met diesel Jac altijd een goed idee is. 

 
Rose-Marie mocht het spits afbijten tegen Niels. In de eerste game kwam ze er te laat achter 
hoe ze met zijn korte noppen om moest gaan, maar kwam toch van 9-1 terug naar 11-6. 

Lange rally's, met aan beide kanten spelers die niet veel durfden te doen. Pas de derde game 
won ze, maar ze kreeg niet genoeg vat op de noppen om het om te zetten in winst. 

Jac en Willem maakten er ook weer een hele mooie wedstrijd van. Soms lange rally's, soms 
uiterst kort, maar na vijf volle games trok Willem met 11-9 net aan het langste eind. Waar 
Jac natuurlijk behoorlijk van baalde. 

René had vervolgens de grootste moeite om Verena van zich af te slaan. Zijn normaal zo 
goed forehand liep vandaag niet, terwijl de aanvallen van Verena wel hard aankwamen. 

Slechts de tweede game ging naar René en toen stonden we dus al 3-0 achter, terwijl we 
hoopten op 4-6 of meer om de competitie weer open te gooien. 
 

Jac en Rose-Marie zetten Willem en Verena vervolgens makkelijk aan de kant in de dubbel, 
met maar drie games. Daar kon Rose-Marie in de enkel tegen Willem daarna helaas geen 

vervolg aan geven. Ook hier weer vier games. 
Ondanks dat Niels en René slechts drie games speelden, was het een lange wedstrijd. Veel 

lange rally's, met Niels die overduidelijk gebruik maakte van zijn noppen, maar ook af en toe 
zijn forehand inzette. René had daarentegen duidelijk last van zijn slechte forehand en 
probeerde het effect van de noppen zo veel mogelijk teniet te doen en dan uit te halen. 

Helaas voor hem had Niels deze meestal toch nog terug. 
 

Verena verraste Jac in de eerste game door zijn backspinballen beter terug te brengen dan in 
de dubbel, waardoor hij verloor. Ook de tweede game was spannend met 12-14, maar daarna 
had Jac door wat hij moest doen en kregen de Pinpongers hun tweede puntje van de avond. 

Willem en René mikten beiden vooral op de backhand van hun tegenstanders, met af en toe 
een balletje naar de andere kant, maar Willem was daar net wat sterker in dan René. De 

winst was binnen voor Vice Versa. 
 
Rose-Marie had weinig moeite met Verena's spel, al was de tweede game nog wel heel 

spannend met 12-14. De 3-11 in de derde game zei echter genoeg. 
Jac kwam tegen Niels twee games voor te staan, maar dacht toen abusievelijk dat hij er al 

was. De derde game ging met 12-10 naar Niels en ook de vierde. De vijfde game was een 
ware thriller. Jac stond voor, maar Niels kwam terug tot 10-10 en zelfs 11-10. Twee zeer 
fortuinlijke sorry-balletjes aan het eind zorgden er echter voor dat Jac alsnog de wedstrijd 

won en de eindstand 6-4 werd.  
Na die slechte start werd de schade toch nog enigzins beperkt. 

 
 
 

 

 

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 1 IN LEGE ZAAL TEGEN VICE VERSA’51 3 

 
Verslag: Koen Schuurbiers. 
 
Doordat de indeling van de kampioenspoule in de 3e klasse bijzonder was, mocht ons 1e team 

tegen oude bekenden Vice Versa spelen afgelopen vrijdag. Dit werd gedaan in een lege zaal. 
Dat scheelt dan wel weer een hoop letballen. Het thuis spelende team speelde wederom met 

een invaller: ditmaal mocht Maikel V. het team van Joyce en Annemiek versterken. 
Ook leuk was het dat de Pinpongers uiteindelijk met 2x zoveel mensen als de thuisploeg was: 
vaste supporter Ad kwam mee en later kwamen ook Walter en René kijken. 

 
De hele wedstrijd verliep eigenlijk soepel voor ons team. Tom liet maar weer eens zien in 

uitstekende vorm te verkeren dit seizoen en had eigenlijk weinig moeite met de 
tegenstanders. In de gehele avond kreeg Tom slechts 1 game tegen, door een klein gebrek 

aan concentratie tegen Annemiek.  
Koen speelde deze avond ouderwets met noppen, nadat zijn normale batje in de VS was 
gestolen. Een nieuw batje is onderweg. Tegen Maikel en Annemiek had hij zelf teveel last van 

de noppen en wist dit ook niet te winnen. Des te verrassender was de overwinning op Joyce. 
Ook Albert wist weer 3 overwinningen te behalen, alhoewel het hem iets lastiger af ging dan 

Tom. Tegen zowel Joyce als Maikel waren er 5 games nodig, maar sleepte Albert de 
wedstrijden mede door hard werken binnen. 
De dubbel was ditmaal voor Albert/Koen tegen Joyce/Annemiek. Nadat deze wedstrijd op en 

neer ging trokken Albert/Koen aan het langste eind. 
 

Uiteindelijk dus een recordoverwinning voor ons team met 8-2. Alleen maar meer jammer dat 
het lijkt dat Belcrum het kampioenschap al binnen heeft. Ons team is het enige team dat nog 
een kleine kans heeft. Volgend weekend 2x met 8-2 winnen is op papier genoeg voor het 

kampioenschap, maar zal een lastige opgave worden. Of dit met of zonder Albert gaat 
gebeuren is ook nog de vraag.. 
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PIN PONGERS 2 VERRASSEND ONDERUIT TEGEN LAAGVLIEGER 
 

Verslag: Walter van Gils. 
 

De Pin Pongers hoopten op aardig wat punten zodat er enig zicht zou blijven op de 2e plaats 
in deze competitie. TCO is echter een niet te onderschatten tegenstander met de degelijke en 

goede Michiel van Dooren, jeugdig talent Ronny Peeters en de vaak lastig te bespelen Judith 
Morcus in de opstelling.  
 

Michiel begon tegen Jac, die het juiste gevoel niet echt te pakken kreeg en ook stevig 
weggeblockt werd door Michiel. Wel een aantal fraaie rally’s, maar niet het gehoopte 

resultaat. In de strijd tussen de dames bleef Rose-Marie erg gemakkelijk overeind, waar 
Judith met weinig vertrouwen speelde. Walter speelde daarna OK maar niet top, en Ronny las 
het spel van Walter steeds beter, met een 1-2 tussenstand tot gevolg. Het dubbel Jac - Rose-

Marie is doorgaans een succesformule, maar nu zat er op de bigpoints wat zand in de motor. 
Helaas een nederlaag in 5 games. 

 
Jac herpakte zich na een verloren eerste game tegen de nog altijd onzeker spelende Judith, 

en zette weer een punt voor de Pin Pongers op het bord. Hetzelfde gebeurde in de zesde 
wedstrijd tussen Michiel en Walter, waar Walter zijn aanvallende forehand weer af en toe 
durfde in te zetten, waardoor Michiel niet onder de druk uitkwam. 

Ronny speelde vervolgens erg lekker tegen Rose-Marie, die wel 
een game pakte maar overall toch vaak net te kort kwam tegen 

het gevarieerde spel. 
 
In het laatste blok pakte Walter nog wel een punt tegen Judith, 

maar Jac (in 4 games) en Rose-Marie (5 gamer) beten helaas in 
het stof. Rose-Marie kon wel erg goed mee met Michiel door vooral 

zijn aanval te voorkomen en zeker in de 2e en 4e game ook zelf af 
en toe fraai aan te vallen.  
 

Een ietwat teleurstellend resultaat, maar wel gewoon een verdiende overwinning voor TCO. 
De 2e plek is nog niet volledig uit het zicht, maar dan moet er tegen de directe concurrent 

Smash’76 wel met 7-3 worden gewonnen. Iets met koeien en hazen vangen, en dat het niet 
over is totdat de dikke dame zingt…  
 

MEETING MET STICHTING DE SPIL 
 
Woensdag 27 november 2019 om 19.30 uur komt een deel van het bestuur in De Spil bijeen 
voor een overleg met het bestuur van Stichting De Spil. Namens De Pin Pongers zullen in elk 

geval voorzitter René Schijven, penningmeester Eelco Ligtenberg en wedstrijdsecretaris Tom 
van Doorn aanwezig zijn. 
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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. Helwijk, 28-11-2019, 20.00 uur:   WITAC’89 2 – De Pin Pongers 3 
22. Breda, 29-11-2019, 20.00 uur:   Belcrum 7 – De Pin Pongers 1 

23. Sint Willebrord, 29-11-2019, 20.00 uur:   The Back Hands 7 – De Pin Pongers 3 
24. Wouwse Plantage, 30-11-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 1 – Smash 2 
25. Wouwse Plantage, 30-11-2019, 14.00 uur: De Pin Pongers 2 – Smash’76 4 

 
N.B. partij 12 is door de NTTB als thuiswedstrijd voor De Pin Pongers 1 verwerkt. 
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Bijgewerkt tot en met maandag 25 november 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. Belcrum (7)  08-60  1. Tom van Doorn   16/20  80% 

2. De Pin Pongers (1) 07-46 2. Albert de Jong    16/20  80% 
3. Smash (2)  07-39  3. Koen Schuurbiers  03/14  21% 
4. Vice Versa’51 (3) 07-37 

   
5. Tanaka (4)  07-30  4. Jac Rosenboom (invaller) 03/06  50% 

6. De Batswingers (1) 07-26  
7. ODT (6)   08-22  Dubbelspel    05/07  71% 
 

 
Poule B – 4e klasse – senioren:  

 
1. Vice Versa’51 (4) 08-53  1. Jac Rosenboom   09/15   60% 
2. Smash’76 (4)  07-39  2. Rose-Marie de Koning  10/21   48% 

3. De Pin Pongers (2) 07-36 3. René Schijven   08/18   44% 
4. TCO’78 (2)  07-28  4. Walter van Gils   04/09    44% 

5. Het Markiezaat (3) 07-24  Dubbelspel    05/07   71% 
 
 

Poule C – 5e klasse – senioren:  
 

1. Smash’76 (5)  08-59  1. Eelco Ligtenberg   06/09   67% 
2. Hotak’68 (6)  07-47  2. Kees Verhoeven   06/12   50% 
3. TCO’78 (3)  07-36  3. Adrie Raaymakers  07/15    47% 

4. Het Markiezaat (4) 08-30  4. Marjan Quak-De Groot  04/15   27% 
 

5. The Back Hands (7) 07-27  5. Lisette van Meel   00/03   00% 
6. WITAC’89 (2)  07-26   

7. De Pin Pongers (3) 07-25 Dubbelspel    02/06   33% 
 
N.B.: 

 
Poule 3D: Indien De Pin Pongers 1 met tweemaal 8-2 zegevierd is het kampioen in de 3e 

klasse, hetgeen absolute clubhistorie zou betekenen! Een tweede plaats levert geen ticket 
voor een promotiewedstrijd op, maar ook dit zou een clubrecord zijn. 
 

Poule 4D: Vice Versa’51 (4) is kampioen geworden. De Pin Pongers 2 wordt bij een thuiszege 
van 7-3 (of beter) runner-up, waarmee de prestatie van vorig seizoen alsnog wordt 

geevenaard.  
 
Poule 5C: De Pin Pongers 3 speelt eerst uit in Helwijk en een dag later in Sint Willebrord. 

Tegen WITAC’89 (2) kan het zich een 7-3 nederlaag permitteren, als men van The Back 
Hands (7) met 4-6 wint. In dit scenario wordt het team zelfs gewoon vijfde. 

http://www.depinpongers.nl/
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 17-11-2019 

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 1307  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

2 1286  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

3 1128  Schuurbiers, K. (Koen) (M) 3273220 F 
 

4 1092  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

5 1056  Gils, W. van (Walter) (M) 3065520 F 
 

6 1038  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

7 1036  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

8 990  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) 2821892 G 
 

9 852  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) 2890833 G 
 

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

 2890875 G 
 

11 817  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=3065520&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=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 
 
27 nov  Bestuursvergadering met bestuur Stichting De Spil 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage. 
   Meer info: www.depinpongers.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.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!  
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