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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 22 december 2019       Nieuwsbrief 382 
 
 

FIJNE FEESTDAGEN! 
 
De NTTB Najaarscompetitie 2019 zit er op, evenals de laatste trainingen. Kerst staat voor de 
deur, evenals Oud & Nieuw. Dit valt jaar in zoverre ongusting dat een en ander aan 

trainingsmomenten logischerwijs komen te vervallen. De redactie brengt nog een laatste 
Nieuwsbrief uit, waarin vooral alle leden en betrokkenen van ttv De Pin Pongers een fijne 

feestdagen en een goede jaarwisseling worden toegewenst!  
 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 

- Succes in Gilze bij het Batswingers Teamtoernooi; 
- Nogmaals de feiten en cijfers van de NTTB Najaarscompetitie 2019; 

- Toernooien – en Activiteitenkalender,  
 
En vele andere zaken! 

 
WANNEER WEER TRAINEN? 
 

Afgelopen vrijdag was het laatste trainingsmoment van 2019. Dinsdag 24 december, vrijdag 
27 december en dinsdag 31 december komen te vervallen. Vrijdag 3 januari 2019 kan de 

eerste bal van het nieuwe jaar geslagen worden. Het bestuur houdt dan een kleine 
nieuwjaarsborrel in De Spil. Dinsdag 7 januari 2020 kan in De Geerhoek voor het eerst weer 
worden getraind. 

 
Elk (strippenkaart)lid wordt per mail nog op de hoogte gebracht, maar het is de bedoeling dat 

vanaf het nieuwe jaar trainingen op maat worden verzorgd op dinsdagavonden. Zoals de 
Buitengewone Ledenvergadering heeft besloten zal de ‘oude clubavond’, de vrijdag dus, vrij 

trainen worden, mits er competitiewedstrijden gehouden worden.  
 
Op dinsdagavonden in buurthuis De Geerhoek te Wouw zal voortaan voor jeugd 

(leeftijdscategorieen nader te bepalen), gestart worden vanaf 19.00 uur. 
Om 20.00 uur kunnen dan de senioren aanschuiven, de training zal rond 20.15 uur starten. 

De trainingen worden verzorgd door hoofdtrainer Walter van Gils. 
 
Op vrijdagavonden is het vrij trainen. Houd de diverse kanalen van social media in de gaten 

wat betreft de laatste updates. Sleutelhouders zijn Adrie & Janine Raaymakers.  
Indien competitie gespeeld wordt starten de wedstrijden om 20.00 uur. De zaal zal 

opgebouwd kunnen worden vanaf circa 19.00 uur. Meer informatie hieromtrent volgt. 
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FUNCTIONARISSEN BINNEN TTV DE PIN PONGERS 

 

Binnen TTV De Pin Pongers kennen we diverse functionarissen. De contactgegevens van deze 
vrijwilligers staan op de contactpagina van onze website. 
 

Secretaris Jac Rosenboom is vanaf heden te bereiken via: secretaris@depinpongers.nl  
 

Albert de Jong vervangt per 1 januari 2020 de huidige wedstrijdsecretaris Tom van Doorn. 
Het mailadres is reeds ‘overgezet’. Albert is dus te bereiken via: 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl  

 
De overige gegevens zijn vooralsnog ongewijzigd. 

 

NIEUWE MEETING MET STICHTING DE SPIL 
 
Zaterdag 28 december 2019 om 10.30 uur komt wederom een deel van het bestuur in De Spil 

bijeen voor een overleg met het bestuur van Stichting De Spil. Het betreft een nieuwe 
bespreking omtrent het reilen en zeilen in het Pinse dorpshuis. Meer informatie naar 
aanleiding van dit gesprek volgt zo snel mogelijk. 

 

OUDEJAARSBORREL STICHTING DE SPIL 
 
Op dinsdag 31 december 2019 zal in de foyer van dorpshuis De Spil weer de traditionele 

Oudejaarsborrel gehouden worden. Iedere gebruiker of belangstellende die het dorpshuis een 
warm hart toedraagt is van harte welkom voor een hapje en een drankje. De deuren van De 

Spil zullen geopend zijn tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Graag tot dan! 
 

GOUD IN GILZE 
 

Helaas is door de deelnemers geen toernooiverslag aangeleverd. Aan het resultaat kan het 
niet gelegen hebben: weer goud voor De Pin Pongers! Hieronder het verslag dat op onze 
Facebookpagina te lezen was: 
 

Zondag 15 december 2019 werd in Gilze het jaarlijkse Batswingers Teamtoernooi gehouden. 
Een fraai evenement, een goede opzet en veel wedstrijden. Aan deze editie deden minder 

deelnemers van ttv De Pin Pongers dan afgelopen jaren mee, maar het behaalde resultaat 
was er niet minder om. Het duo Tom van Doorn en Albert de Jong, de toernooimachines van 
De Pin Pongers, regen de zeges weer eens ouderwets aaneen en pakte overtuigend de 
eindwinst, op het één na hoogste niveau. 

Met één hoofdprijs is de kans op de verenigingsprijs uitgesloten, maar desondanks eindigde 
de kleine club uit Wouwse Plantage op een gedeelde vijfde plaats, in een klassement van 13 
verenigingen die punten behaald hadden. Een geweldige prestatie, waarmee het jaar 2019 zo 

goed als afgesloten is. 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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UITWISSELING MET TBK 
 
Voorzitter René Schijven (De Pin Pongers) en voorzitter Pim Godschak (TBK) hebben weer 

contact gehad over de uitwisseling tussen de beide vereningen. Aanvankelijk werd gemikt op 
medio december 2019, maar die bleek vooral voor de Kruislanders uiteindelijk onhaalbaar. Nu 
ligt het voorstel er om op vrijdag 10 januari 2019 te komen ballen.  

 
De ontmoeting gaat in elk geval plaatsvinden in Wouwse Plantage. Afgelopen voorjaar werd 

gespeeld in De Siemburg, dus nu wordt de omgekeerde weg bewandeld. De Geerhoek wordt 
vooralsnog als een beetje ongeschikt gevonden, bovendien geven de Kruislanders de 
voorkeur aan een vrijdagavond. Wordt vervolgd. 

 
Graag wordt wel vernomen wat de interesse van onze zijde is. Heeft men interesse om eens 

tegen nieuwe c.q. onbekende spelers van een gezellige collegavereniging uit de buurt te 
spelen, neem dan contact op met het bestuur. De editie in Kruisland was erg geslaagd, laten 

we dit een passend vervolg geven! 
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EINDSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Bijgewerkt tot en met zondag 22 december 2019 

 
 
Poule D – 3e klasse – senioren: 

 
1. Belcrum (7)  09-67  1. Tom van Doorn   20/26  77% 

2. De Pin Pongers (1) 09-55 2. Albert de Jong    18/26  69% 
3. Smash (2)  09-49  3. Koen Schuurbiers  05/20  25% 
4. Vice Versa’51 (3) 09-41 

   
5. De Batswingers (1) 08-35  4. Jac Rosenboom (invaller) 03/06  50% 

6. Tanaka (4)  08-31  
7. ODT (6)   08-22  Dubbelspel    06/09  67% 
 

 
Poule B – 4e klasse – senioren:  

 
1. Vice Versa’51 (4) 08-53  1. Jac Rosenboom   09/18   50% 
2. Smash’76 (4)  08-47  2. Rose-Marie de Koning  11/24   46% 

3. De Pin Pongers (2) 08-38 3. René Schijven   08/18   44% 
4. TCO’78 (2)  08-33  4. Walter van Gils   04/09    44% 

5. Het Markiezaat (3) 08-29  5. Adrie Raaymakers (invaller) 00/03   00% 
       Dubbelspel    06/08   75% 
 

 
Poule C – 5e klasse – senioren:  

 
1. Smash’76 (5)  09-66  1. Eelco Ligtenberg   09/15   60% 
2. Hotak’68 (6)  09-57  2. Adrie Raaymakers  09/18   50% 

3. TCO’78 (3)  09-46  3. Kees Verhoeven   09/18    50% 
4. Het Markiezaat (4) 09-33  4. Marjan Quak-De Groot  05/18   28% 

 
5. De Pin Pongers (3) 08-35 5. Lisette van Meel   00/03   00% 

6. The Back Hands (7) 08-33   
7. WITAC’89 (2)  08-30  Dubbelspel    03/08   38% 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 15-12-2019 

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

2 1251  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

3 1131  Schuurbiers, K. (Koen) (M) 3273220 F 
 

4 1064  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

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

6 1036  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

7 1034  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

8 948  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 
 

11 816  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550 G 
 

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

13 715  Quak-De Groot, M. (Marjan) (V) 3845035 F 
 

14 ---  Pijnen, G.J.A. (Ger) (M) * 4019085 

  
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  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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=3910636&c=2019_2
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212258&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=4019085&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 
 
DECEMBER 2019 & JANUARI 2020 

 
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 
 
28 dec  Vergadering met Stichting De Spil bij ttv De Pin Pongers 
   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 
 
03 jan  Eerste vrijdagavondtraining 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
03 jan  Nieuwjaarsborrel 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
05 jan  Back Hands Toernooi 2020 (senioren) bij ttv De Back Hands 
   Accommodatie: “De Vijfsprong” te Rucphen.   
   Meer info: www.backhands.nl  
 
07 jan  Eerste dinsdagavondtraining 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouwse.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
16 jan  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “huize Rosenboom” te Oud-Gastel.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 

 
24 jan  Algemene Ledenvergadering 2019/2020 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
26 jan  Die Meede Toernooi 2020 (jeugd & senioren) bij ttv Die Meede 
   Accommodatie: “De Amerhal” te Made.   
   Meer info: ttvdiemeede.blogspot.com  
 

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.despilwouwseplantage.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.backhands.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.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 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 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/
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