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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 1 december 2019         Nieuwsbrief 381 
 
 

HET SLOTAAKOORD VAN DE NAJAARS COMPETITIE  … 
Afgelopen weekend stonden de laatste wedstrijden voor onze teams gepland, afgezien van 
eventuele promotie/-degradatiewedstrijden. Wijziging in competitiedag, weer nieuw lid en 
meer. 

 
 

2e PLAATS DPP 1 
 
Team 1 van DPP moest in het laatste speel weekeinde een dubbel programma afwerken en 

proberen de tweede plaats vast te houden. Hiervoor zou een kleine nederlaag tegen de 
terechte kampioen Belcrum op de vrijdag avond kunnen helpen. Om de dag erna in de Spil 
met een voorsprong de laatste wedstrijd in te gaan tegen Smash (Geertruidenberg). 

De wedstrijd in de zaal van Belcrum werd een duidelijke prooi voor de Bredanaars, die startte 
met Stephan Naumann, Michel Lammers en Maikel Schoen. Ons team startte met de 

vertrouwde 3 Tom van Doorn, Koen schuurbiers en Albert de Jong. De start was 
veelbelovend, na de dubbel was de stand in het voordeel van de Pinpongers 1-3, hierna was 
de spreekwoordelijke koek op. 

Tom en Albert wonnen een enkel partij, Koen en Tom de dubbel. Eindstand 7-3 in het 
voordeel van Belcrum. 

 
Wedstrijd 2 op zaterdag in de spil tegen Smash moest 4 punten opleveren om plaats 2 te 
behouden. Overigens is dit de eerste keer dat een team van DPPin de derde klasse deze 

plaats behaald. 
Smash was niet in de sterkste opstelling gekomen wat meer kansen bood om die 2de plaats 

vast te houden. Smash speelde met John de Wijs, Ricardo Henskens en invaller en oude 
bekende Philip Mertens. Tom, Koen en Albert waren de vaste waardes van T1 die ook deze 

wedstrijd in de basis stonden. Tom was deze dag niet te stoppen en won dan ook drie 
partijen, Koen inmiddels gewend aan zijn nieuwe batje speelde een goede wedstrijd, wellicht 
de beste van dit seizoen en won twee wedstrijden. Albert kwam niet verder dan 1 winstpartij 

waardoor de eindstand kwam op 6-4 en Team 1 de 2de plaats vasthield. Helaas kwam dit 
weekend het slechte nieuws voor de dag omdat Koen aangaf een seizoen vanaf de zijkant te 

bekijken. Dat zou in een kleine vereniging als DPP nog wel eens een grote aderlating kunnen 
zijn. 
 

Op naar een volgend seizoen, hopelijk hebben we dan wel weer een fatsoenlijke competitie 
zonder dubbele speel weekenden (dit seizoen 2) en krijgt Koen na een paar wedstrijden spijt 

van zijn beslissing…….. Hieronder nog een foto van Koen in actie met zijn nieuwe batje! 
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NEGATIEVE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN VOOR TEAM 2  
 

Competitieseizoen najaar 2019 zit er weer op. 
Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen is het tijd om terug te kijken op de 
afgelopen periode. 

Gestart als een “normale” poule met 5 tegenstanders en dus 10 wedstrijden, bleek al snel  
dat de competitieleiding fouten had gemaakt en in onze poule werd daardoor met een team 

minder gespeeld. In plaats van 10 wedstrijden bleven er voor ons maar 8 wedstrijden over. 
Gevolg: allerlei gaten in het wedstrijdschema en geen lekker competitieritme. 
 

De verwachtingen waren in het begin hoog gesteld, een plek als eerste of tweede werd 
mogelijk gehouden. Tot halverwege de competitie werd hier nog steeds in geloofd. 

Al snel werd duidelijk dat de eerste plek te hoog gegrepen was. Vice Versa (4) was duidelijk 
als team de sterkste, de tweede plek werd de inzet, met als grootste concurrent Smash ’76 
(4). 

 
Tot de laatste speeldag bleef plek 2 bereikbaar, maar die kon - doordat onderweg te veel 

punten werden gemorst – alleen nog maar worden bereikt door de laatste wedstrijd minstens 
met 7-3 te winnen van Smash ’76. 
De start van de wedstrijd tegen Smash ’76 was niet perfect, maar gaf wel hoop. 

Verlies van Jac en invaller Adrie tegen resp. Kees en Job, maar winst van Rose-Marie op  
Jacob en het duidelijk gewonnen dubbel van Rose-Marie en Jac  brachten een tussenstand 

van 2-2 op het bord. 
Kortom nog best mogelijkheden voor een redelijke uitslag. 
De realiteit was echter dat alle volgende wedstijden naar de tegenstander gingen, dus 2-2 

werd uiteindelijk 2-8. 
Misschien een wat geflatteerde uitslag, met drie 5-gamers die alle drie naar de tegenstander 

gingen, maar alles bij elkaar toch een verdiende overwinning voor de Zeeuwse ploeg. 
 
Afgelopen seizoen was het seizoen van de kelderende ratings. 

In vergelijking met de start van het seizoen verloor Walter 8 punten, Jac duikelde 48 punten, 
Rose-Marie 54 en René zelfs 62 punten. 

Alles bij elkaar een seizoen om maar snel te vergeten. 
 

Met dank aan invaller Adrie, die moest opboksen tegen spelers met een rating van meer dan 
200 punten hoger. Adrie liet goed spel zien, werd zeker niet weggeslagen en knap was dan 
ook een set winst tegen de sterkste man van Smash (Job). 
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TEAM 3 HANDHAAFT ZICH IN 5e KLASSE  

 
Ter afsluiting van dit seizoen mocht Team 3 een dubbelprogramma afwerken dit weekend. 
Donderdagavond begon men in Willemstad en daags erna was men te gast in St Willebrord.  
 

In Willemstad verzorgde Eelco de aftrap tegen Arthur en dat deed onze man niet geweldig 
terwijl Arthur lekker stond te ballen. Gelukkig hervond Eelco zichzelf later op de avond en  

gaf hij zowel Kees als Martien het nakijken.  
 
Onze Kees begon tegen de andere Kees waardoor zeker was dat Kees zou winnen. Gelukkig 

was dat de Pin Ponger.   Vervolgens maakte Kees ook geen fout tegen Martien maar moest 
wel zijn meerdere erkennen in Arthur die wederom sterk speelde.  

 
Onze derde speler was Marjan die net van een blessure op tijd hersteld was. Ze begon met 
een spannende pot tegen Martien die de thuisspeler in zijn voordeel beslechte. En waar  

vooraf gehoopt was op een puntje voor Marjan was het even slikken. Niet te lang want geheel 
onverwacht liet ze de Willemstadse Kees haar hielen zien. In haar slotpartij tegen Arthur was 

de fut eruit.  
 
Wie goed geteld heeft weet dat het nu 4-5 staat ware het niet zo dat er na het eerste blok 

nog een dubbel was gespeeld. Onze mannen Kees en Eelco namen het op tegen Arthur en 
Kees en dat dubbelspel werd eigenlijk verrassend eenvoudig door onze mannen gewonnen 

waardoor men met 6 punten terug naar huis kon gaan.  En dat gaf goede moed voor morgen! 
 
Een dag later ging men op bezoek bij The Back Hands. Wederom verzorgde Eelco de aftrap en 

wederom werd dat een verliespunt bezorgd door Cathelijn. Zijn tweede wedstrijd was niet van 
hoogstaand niveau maar leverde wel een puntje op. Nu nog een potje tegen Dominiek en dat 

werd er 1 geheel in de tendens van het hele seizoen van onze penningmeester die dus geheel 
geen spelvreugde meer ondervind.  
 

En net als gisteren startte Kees als tweede man en begon hij met een overwinning. In zijn 
tweede match kreeg hij Dominiek tegenover zich en die was beter bij de les. Daarna kwam  

hij speler van de dag tegen. En tegen Cathelijn en dat was een brug te ver.  
 

Vandaag werd het team gecompleteerd door Adrie. Die begon ijzersterk tegen Dominiek.  
Ook voor hem was Cathelijn vandaag een maatje te groot. Adrie kon zijn avond en het 
seizoen afsluiten met een zege op Mark. Zo gezegd, zo gedaan.  

 
Het dubbel dat gisteren nog succesvol was, was vandaag niet bij de les. Met name Eelco  

was totaal niet aanwezig.  
 
Desondanks met deze uitslag (6-4) speelde ons derde zich veilig en handhaafden zij zich in  

de 5e klasse.  
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
 
3 Klasse D 
Kanpioenspoule Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

Belcrum 7 9 67   Tom Doorn, van 26 20 77% 1.308 

De Pin Pongers 1 9 55   Albert Jong, de 26 18 69% 1.251 

Smash   2 9 49   Koen Schuurbiers 20 5 25% 1.131 

Vice Versa51   3 9 41               

Tanaka  4 6 22   Dubbel   9 6 67%   

Batswingers   1 6 21               

ODT 6 6 15   Jac Rosenboom  6 3 50% invaller 

                    

                    

4 Klasse Poule B Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst % ELO 

Vice Versa51   4 8 53   Jac Rosenboom 18 9 50% 1.064 

Smash76   4 8 47   Rose-Marie Koning, de 24 11 46% 1.034 

De Pin Pongers 2 8 38   René Schijven 18 8 44% 1.036 

Markiezaat   3 8 33   Walter Gils, van 9 4 44% 1.056 

Tco78   2 8 29               

  0 0   Dubbel   5 4 80%   

                    

        Adrie Raaymakers 3 0 0% invaller 

                    

              36     

5 Klasse Degradatiepoule Wedst Pnt       Wedst Winst % ELO 

De Pin Pongers  3 8 35   Eelco Ligtenberg 15 9 67% 949 

The Back Hands   7 8 33   Adrie Raaymakers 18 9 50% 851 

Witac'89   2 8 30   Kees Verhoeven 18 9 50% 817 

 6 25   Marjan Quak 18 5 28% 713 

Het Markiezaat   4 6 26   Lisette Meel, van 3 0 0% 745 

  6 22               

 6 21   Dubbel   6 3 33%   
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UITWISSELING MET TBK 
 

In een van de komende vrijdagen willen we graag de rematch met TBK ( tafeltennis en 
Batmintonvererniging Kruisland) gaan houden. De bedoeling is om deze uitwisseling in ons 
thuishonk De Spil te houden en voorlopig hebben we 13 december als datum geprikt. Zij die 

geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij onze voorzitter René: 
voorzitter@depinpongers.nl  

 
 
 

NIEUW LID: HARTELIJK WELKOM LEVI 
 
Onlangs heeft onze secretaris weer een aanmeldingsformulier van een nieuw lid ontvangen  
Het betreft Levi Verbocht uit Moerstraten. Levi is 11 jaar en is sinds enige weken lekker 

fanatiek aan het traininen in De Geerhoek. Wij, het bestuur, de redactie van de Nieuwsbrief 
en alle leden van ttv De Pin Pongers heten Levi van harte welkom en wensen hem veel 

spelvreugde.  
 
 

 
 
 

COMPETITIE VRIJDAGAVOND EN COMPETITIESPELERS GEZOCHT 
 

Onlangs hebben de leden van ttv De Pin Pongers zich uitgesproken om vanaf komend seizoen 
de competitive thuiswedstrijden op vrijdagavond te gaan spelen in hub thuishonk De Spil. 

Daarmee komt naar ruim 25 jaar een einde aan de traditie van de zaterdagmiddag.  
 
Tevens is de vereniging zoekende naar anvulling / versterking van haar teams. Dus kijk even 

rond in uw netwerk en vraag aan uw bekenden met meer of minder tafeltenniservaring of ze 
zin hebben bij ons competitie te komen spelen. Bij interesse graag contact opnemen met Tom 

van Doorn (wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl).   
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  

 
 
 
 
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/  
 
19 dec  Kersttoernooi 109 bij ttv TCO’78 
  Accommodatie: “De Drieschaar “te Ossendrecht 
  Meer info: www.tco78.nl 
 
24 dec  GEEN dinsdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers in Wouw 
 
27 dec  GEEN vrijdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers in Wouwse Plantage 
 
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 in Wouw 

 
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 December zijn:  
 
18 Luuk van Gils 

20 Niu-Niu Wu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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