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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 27 januari 2020         Nieuwsbrief 383 
 
 

 
 

WE ZIJN WEER BEGONNEN  
 
Het nieuwe jaar is al bijna een maand oud als de eerste nieuwsbrief van dit jaar in uw 
digitale brievenbus valt. De oliebollen en champagne moeten snel plaatsmaken voor 

meer carnavaleske attributen en we mogen weer achter de bekende tafel 
plaatsnemen om de plasticballen (Tibhar3 * naadloos) zo hard of tactisch mogelijk 

naar de overkant te spelen. De competitie begint komende vrijdag. Redactie en 
bestuur wenst u allen veel succes! 

 
 

NIEUWJAARSBORREL 
 
Op vrijdag 3 januari jl. Hebben we gezamenlijk het glas geheven op het nieuwe jaar 

en heft de voorzitter de wens uitgesproken dat dit weer een historisch jaar mag 
worden voor onze vereniging. Redactie heft vernomen dat de oliebollen en 

appelbeignets en de prosecco gesmaakt hebben. 
 

 

OEFENWEDSTRIJD TEGEN TBK EINDIGT IN REMISE  
 

Vrijdag 10 januari hebben we bezoek gehad van enkele spelers van TBK (tafeltennis 
en Badmintonklub Kruisland) in het kader van de return van de onderlingen 

uitwisselingen. Waren wij van ttv De Pin Pongers tijdens de eerdere editie (gespeeld 
in Kruisland) beduidend sterker hadden wij het deze keer vele malen zwaarder. Of 

waren de TBK’ers er meer op gebrand om een goed resultaat te halen. Feit was dat er 

aan het eind van de avond een gelijke stand op het bord stond (28-28) en dat hadden 
de thuisspelers zeker niet verwacht. De gasten waren uiteraard zeer content met het 

resultaat en vierden het als zijnde een overwinning.  
 

De avond was goed verzorgd met de nodige versnaperingen. De beide voorzitters ( 
Pim Godschalk en René Schijven) kijken al weer uit na de volgende ontmoeting. 
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SPONSOREN HOEVEKESTIJN EN FUNNY VERLENGEN  
 

Afgelopen week was het een vruchtbare week voor de afdeling financiën van onze 
vereniging. Onze voorzitter en penningmeester zijn erin geslaagd de bestaande 

sponsoren wederom te binden aan onze vereniging. Dierenpension Hoevekestijn 
gaat ook de komende 3 jaren weer onze hoofdsponsor zijn. Daarnaast zegde ook 

Restaurant en Cafetaria Funny weer haar bijdrage toe voor 2020.  
 

NEDRO, TRADE & CONSULTANCY NIEUWE GROTE CO-SPONSOR 
 

Nog meer goed nieuws op financieel gebied was er toen ook NedRo, Trade & 

Consultancy de handtekening plaatste onder een nieuw sponsorcontract. Het 
administratiekantoor was al sponsor van het Dubbel Invitatie Toernooi zal met ingang 

van dit jaar 3 jaar lang Co-sponsor zijn van onze vereniging voor hetzelfde bedrag als 
de hoofdsponsor.  

 
Het bestuur dankt, Arian Tak (Dierenpension Hoevekestijn), Jekie Wu (Funny) en 

Eelco Ligtenberg (NedRo, Trade & Consultancy) voor hun bijdragen. 
 

 
 
NIEUWE SHIRTS 
 

Op vrijdag 24 januari was en passen en meten. Het bestuur heeft de keuze gemaakt 
voor het nieuwe clubshirt dat door de extra bijdragen van Dierenpension 

Hoevekestijn en Nedro, Trade & Consultancy kan worden aangeschaft. 
 

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERIONG ( ALV )  12 FEBRUARI 2020 
 
Op woensdag 12 februari 2020 is er weer de jaarlijkse ledenvergadering waarin 

bestuur verantwoording sflegt over het gevoerde beleid in 2019 en leden (ereleden en 
donateurs) zich kunnen uitspreken over 2019 en de verwachtingen in 2020.  

 
Vergadering vindt plaats in de zgn. Blauwe Zaal in Dorpshuis De Spil welke vanaf 

20:00 is geopend. 
 

Bestuur rekent op uw aanwezigheid! 
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INVOERING DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER (DWF) 
UITGESTELD 
 

Onlangs heeft onze wedstrijdsecreatris (Albert de Jong) via de media kanalen laten 
weten dat de invoering van het DWF (Digitale WedstrijdFormulier), zeg maar de 

opvolger van de TT-app, is uitgesteld daar er vanuit diverse hoeken nog wel wat 
vragen zijn die eerst opgehelderd dienen te worden. Meer info kunt u vinden via: 

https://tafeltennis.nl/competitie/pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-start-nog-niet/   
 

 

LA VUELTA IN DE PIN 
 

Dinsdagavond 21 januari 2020 waren onze voorzitter en penningmeester 
aangeschoven bij een tafel vol wielerliefhebbers en enthousiaste dorpelingen 

(Wouwse Plantage). Wat gaat er gebeuren? Dit jaar komt LA VUELTA door de Pin. De 
grootste Spaanse Etappekoers zal tijdens een Brabantse etappe over de boulevard 

van de Wouwse Plantage rasen. In het weekend van 15 en 16 augustus 202 zal De 
Pin het thema “De Boulevard Kleurt Rood “ uitdragen. Bedoeling is dat vanaf 

vrijdag 14 augustus tot en met de koersdag (16 augustus) de wereld kennismaakt 
met Wouwse Plantage. ttv De Pin Pongers hebben toegezegd dat zij een bijdrage 

leveren in de vorm van het plaatsen van een tafeltennistafel en robot in of nabij de de 
special op te zetten feesttent. Wordt vervolgd ….  

 
 

SJORS SPORTIEF 
 
Nog meer sportief nieuws! Ook dit jaar zal ttv De Pin Pongers weer meedoen aan het 

sportkennismakingsfeest voor scholieren genaamd “SJORS SPORTIEF.“  Gedurende  
de gehele maand maart zijn scholierene van basisscholen welkom op onze 

trainingsavond (de dinsdag) om gratis kennis te maken met onze favo sport. Men 
dient zich wel vooraf in te schrijven voor de speciale trainingssessies zodat onze 

trainer Walter van Gils weet wat er op hem afkomt. Uiteraard hopen wij als bestuur 
dat er een paar blijvertjes bij zullen zitten. 

 

 

MOOIE RESULTATEN OP TOERNOOIEN  
 
Januari staat bekend als toernooimaand. Ook dit jaar maakt hierop geen uitzondering 

en onze toernooitijgers waren weer op diverse toernooiene aanwezig om acte de 
presence tegeven en zelfs her en der nmet prijzen ervan door te gaan. 

 

Een kleine opsomming van de resultaten: 
Back Hands Toernooi (St. Willebrord)  

2e plaats herendubbel F-klasse Walter van Gils (samen met Back Hands speler)  

http://www.depinpongers.nl/
https://tafeltennis.nl/competitie/pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-start-nog-niet/
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OTC Toernooi Xerxes 

4e plaats B-klasse  Jac Rosenboom 
 

Die Meede Toernooi 

2e plaats S2D klasse  Albert de Jong en Tom van Doorn 
 

 

PLANNING TRAININGEN 
 
Onlangs heeft onze voorzitter de trainingsdata in zowel De Geerhoek als De Spil 

(alfabetische volgorde) doorgegeven / vastgelegd. 

Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kalender op onze website 
www.depinpongers.nl  

 
Algemeen: 

Dinsdagavond begeleid trainen olv Walter van Gils in De Geerhoek 
Jeugd   van 19:00 – 20:00  

Senioren   van  20:15 – 21:15 
Vanaf 21:15  vrij spelen 

 
Vrijdagavond (indien geen thuiswedstrijden staan gepland): 

Jeugd    vrij spelen van 20:00 – 21:00  
Senioren  vanaf 20:00   

 
 

 
NIEUWKOMERS SPELEN EERSTE WEDSTRIJD TEGEN CLUBLEDEN  
 
Om de nieuwkomers binnen onze vereniging even te laten sfeerproeven op 

wedstrijdniveau was ere en vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd zodat onze 
nieuwe competitiespelers Ger, Michael en Tom weten wat ze kunnen gaan 

verwachten. 
 

In combinatieteams van spelers van Team 2 en 3 werd er gestreden om de eer. 
Het Team van Rose-Marie, René, Ger en dubbelaar Jac (even geleend van Team 1) 

won uiteindelijk van Team 3 ( Kees, Michael, Marjan en Tom Schoonen). 
 

NB: Let op dat je vanaf deze week wel de persoonlijke resultaten invult. De 
speurneuzen van de NTTB geven namelijk voor het NIET invullen hiervan doodleuk 

boetes en dat zou vandaag KASSA geweest zijn 
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
 

                    

    Klasse 3  Poule C Wedst Pnt       Wedst Winst ELO 

1 De Pin Pongers 1 0 0   Tom Doorn, van 0 0 1.308 

2 Groene Ster 1 0 0   Albert Jong, de 0 0 1.251 

3 Hotak'68   3 0 0   Jac Rosenboom 0 0 1.064 

4 ODT 4 0 0             

5 The Back Hands 4 0 0   Dubbel   0 0   

6 Vice Versa51   2 6 21             

 
 
 

                    

  Klasse  4  Poule C Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst ELO 

1 De Pin Pongers 4 0 0   Koen Schuurbiers 0 0 1.131 

2 Belcrum 9 0 0   Walter Gils, van 0 0 1.056 

3 Breda 1 0 0   René Schijven 0 0 1.036 

4 Die Meede 6 0 0   Rose-Marie Koning, de 0 0 1.034 

5 ODT 7 0 0   Eelco Gils, van 0 0 948 

6 Tanaka 4 0 0   Dubbel   0 0   

 
 

 

  Klasse 5  Poule C Wedst Pnt       Wedst Winst ELO 

1 De Pin Pongers 3 0 0   Adrie Raaymakers 0 0 851 

2 Belcrum  12 0 0   Kees Verhoeven 0 0 816 

3 Tanaka 5 0 0   Marjan Quak 0 0 715 

4 TCS  2 0 0   Ger  Pijnen 0 0 0 

5 The Back Hands 5 0 0   Michael Jong, de 0 0 0 

6 Witac'89   2 0 0   Tom Schoonen 0 0 0 

   6 0   Dubbel   0 3   
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NIEUW LID: HARTELIJK WELKOM 
 
Onlangs heeft onze secretaris weer een (of meerdere) aanmeldingsformulier(-en) ontvangen. 
Wij heten dan ook de volgende leden hartelijk welkom: 

 
Jurgen Lakebrink 

Ger Pijnen 
Levi Verbogt 
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  

 
 

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 Januari zijn:  
 
01 Rose-Marie de Koning 

12 Michael van Loon 

19 Marjan Quak    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vorig seizoen 

wederom op: 

 

00,00 

http://www.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!  
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