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COMPETITIE VAN START 

 
De eerste wedstrijden van het nieuwe decenium zijn gespeeld, de NTTB Voorjaarscompetitie 
2020 is van start gegaan. Een overwinning leverde dat helaas nog niet op. Hoe het de teams 

precies vergaan is lees je verderop in deze Nieuwsbrief. Dankzij diverse input van de leden is 
het weer een Nieuwsbrief van ons allemaal. De redactie is dan ook blij met alle inbreng, welke 

altijd met vertrouwen behandeld wordt.  
 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 

- De wedstrijdverslagen van de NTTB Voorjaarscompetitie 2020 ronde 1; 
- Sjors Sportief en Max Vitaal bij TTV De Pin Pongers; 

- De planning van de trainingen op dinsdagen (Wouw) en vrijdagen (Wouwse Plantage),  
 
En vele andere zaken! 

 
SJORS SPORTIEF EN MAX VITAAL BIJ TTV DE PIN PONGERS 
 

Het bestuur heeft tafeltennisvereniging De Pin Pongers weer 
ingeschreven voor het project van Sjors Sportief. Ondertussen hebben 

alle basisschoolkinderen van de gemeente Roosendaal een brochure 
ontvangen, waarin uit een tal van sporten en overige hobby’s gekozen 
kan worden. Doorgaans vinden diverse mensen weer de weg naar het 

tafeltennis. Ook dit jaar gokt De Pin Pongers op nieuwe gezichten 
achter de tafel. Max Vitaal is een project gericht op senioren. 

 
Bij Sjors Sportief (en Max Vitaal) gaat het er om dat onder fijne omstandigheden kennis kan 

worden gemaakt met het tafeltennis. Geinteresseerden kunnen de hele maand maart gratis 
komen trainen in buurthuis De Geerhoek te Wouw. Er zijn gratis leenbatjes beschikbaar, al 
dient het de voorkeur een eigen batje mee te brengen. Onder begeleiding van een fanatieke 

trainer worden trainingen op maat verzorgd. 
 

De trainingstijden in maart zullen evenwel ongewijzigd zijn. Op dinsdagen kan de jeugd vanaf 
19.00 uur terecht in De Geerhoek. De training duurt tot uiterlijk 20.15 uur. Hierna kunnen de 
senioren aan de slag. 

Op vrijdagavonden is het vanaf 19.30 uur 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 19.30 uur. De trainingen komen dan vanzelfsprekend 

te vervallen. 

http://www.depinpongers.nl/


2 
 

Nieuwsbrief 384 www.depinpongers.nl  02 / 02 / 2020 
 

 

PAK SLAAG SENIOREN 3 IN UITWEDSTRIJD TEGEN TITELFAVORIET 

 
Verslag: Marjan Quak-De Groot. 

 

Vandaag uitwedstrijd tegen Back Hands met Ger, Michael en Marjan. 

Ger is natuurlijk bekend met competitiewedstrijden, maar voor Michael was het echt een vuurdoop. 

De uitslag was heel dik, met 9-1 verloren, maar toch was het een leuke wedstrijd. 

Michael begon tegen Cathelijne. Zij schuift graag en Michael kan een beetje schuiven, maar het lukte 

niet echt om te antwoorden met een topspin opening, waardoor het een lesje backhand schuiven werd 

voor Michael.  

 

Marjan tegen Nicky, een zeer stevig gebouwde tegenstander met een flinke reach. Dat ging redelijk, 

maar Nicky was veel te goed met snelle spinballen met forehand en backhand, die Marjan precies op 

maat voor hem aangaf (als ze de bal al op tafel kreeg). Marjan sleepte er een game uit, maar ging toch 

onderuit. 

 

Daarna Dennis tegen Ger. Ger speelt met materiaal en maakte het Dennis hiermee erg moeilijk, zeg 

maar flink gefrustreerd. Ger won de derde game, maar verloor toch de wedstrijd. 

Het dubbel, Marjan en Michael, was een beetje wennen aan elkaar en ging vooral in de tweede game 

redelijk, maar een voorspelbaar verlies. 

Na het dubbel speelde Michael tegen Nicky en verloor redelijk snel. 

 

Ger speelde sterk tegen Cathelijne, die helemaal niet tegen het spel van Ger op kon. Heel opvallend 

hoe moeilijk het was voor haar, want zij scoort elke competitie heel hoog. 

Marjan verloor dik van Dennis. 

 

In het laatste blok speelde Michael leuke rally’s tegen Dennis, verloor Ger spannend van Nicky en 

snoepte Marjan nog een game van Cathelijne af, maar waren het toch allemaal verloren wedstrijden. 

Michael bleef vrolijk, ondanks verlies, moest een beetje wennen aan het tellen en vooral het 

opschrijven. Hij moet gewoon nog wat ervaring opdoen met het het spelen van wedstrijden en dan 

komt het helemaal goed. Ger speelt gewoon zijn eigen spel en Marjan speelt redelijk, maar kan het 

meestal niet afmaken, zoals bekend. 

Al met al een snelle wedstrijd met nog een gezellig einde in de bar. 
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REMISE VOOR SENIOREN 1 IN SEIZOENSOUVERTURE 

 

Verslag: Tom van Doorn. 
 
Ook voor team 1 begon afgelopen vrijdag dan eindelijk de voorjaarscompetitie. Alhoewel, 

beginnen is een groot woord. 1 wedstrijdje nu spelen en dan pas weer over weken! Maar 
goed. Het vernieuwde team 1 (het jarenlange team 1 lid Koen besloot na afgelopen seizoen 

voorlopig geen vaste waarde in de competitie te willen zijn, en daarom werd Jac in team 1 
geplaatst) toog naar Hoogerheide voor de uitwedstrijd tegen Hotak 3. Albert was vandaag 
chauffeur en nadat Tom eindelijk de achterdeur van de auto had gevonden kon de reis 

worden aangevangen. 
 

Albert leek na een makkelijke eerste game tegen Youri op weg naar het eerste punt, maar 
niets bleek minder waar. Youri kwam steeds beter in zijn spel en ging er uiteindelijk met de 
winst vandoor. Jelle en Jac maakten er een thriller van, die helaas voor Jac in vijven verloren 

ging. Tom behaalde een regelmatige overwinning tegen Thamara, maar het zag er op papier 
beter uit dan qua spel. 

 
Het duo Albert en Tom sleepten de dubbel eenvoudig binnen en 
brachten zo de stand weer terug op 2-2. Albert speelde goed 

tegen Jelle, de tweede game ging moeizaam, maar daarna was 
het weer vol gas. Tom daarentegen had de handen vol aan 

Youri, die goed op dreef was en een aantal schitterende ballen 
sloeg. Te veel voor Tom die in drieën ten onder ging. Jac gaf 
uitstekende partij tegen Thamara maar zag game drie en vier 

allebei met 12-10 net de verkeerde kant opvallen.  
 

Met een 4-3 achterstand het laatste blok in dus. Tom had het 
aanvankelijk lastig tegen Jelle, maar toen Tom’s blok ging lopen 
werden Jelle’s spinballen omgezet in gevaarlijke tegenaanvallen 

en werd de partij uiteindelijk simpel gewonnen. Albert versloeg 
Thamara in 4 games, waarbij er een aantal langdurige prachtige 

rally’s te zien waren. 
Jac bleek uiteindelijk niet opgewassen (zoals heel team 1) tegen Youri, waardoor de 

eindstand op 5-5 uitkwam.  
 
Daarna werd nog even de derde helft gespeeld waarbij Jac als drank regelaar liet zien een 

uitstekend vervanger van Koen te zijn. 
Op naar de tweede wedstrijd! 
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ONVERWACHTS VERLIES VOOR SENIOREN 2 
 

Verslag: Walter van Gils. 
 

In de auto op weg naar Made bespraken we dat Die Meede een belangrijke concurrent in de 

onderste regionen kan worden, en dat we op basis van ELO rating moesten gaan voor een 
goede uitslag, met als belangrijke kanttekening dat we vooral moeten focussen op plezier en 

goed spel omdat dan de resultaten ook gaan komen (in die analyse leest u de elkaar 

aanvullende spelopvatting van alle drie de spelers terug 😊). 

 
Rose-Marie trapte af tegen William, een speler met wat teruggelopen rating, maar een paar 

jaar geleden structureel goed voor 1100+ punten en dat laatste kwam er deze avond uit zo 
bleek. Hij heeft zijn spelplezier en gretigheid teruggevonden zo gaf hij later aan de bar aan en 
dat gunnen wij hem van harte, maar bezorgde ons wel een stevige uitdaging. Rose-Marie 

speelde een goede pot, viel aan waar het kon en moest en kwam 2-1 voor, maar in de vierde 
game lukt het net niet, nog eens net niet, nog eens net niet totdat uiteindelijk William de 

game met 20-18 won. Daar knakte er bij Rose-Marie iets en de 5e game was de wedstrijd 
voorbij in het voordeel van William. 

 
Daarna wilde René de balans herstellen tegen Hans, die wel als iets beter werd ingeschat, 
maar het zou zeker kunnen. Hans speelde veel tegen zichzelf zeker in het begin en kwam 2-0 

achter tegen René terwijl hij toch vaak het betere en vooral meest dreigende in het spel had. 
Fout services en gemiste harde forehands hielpen René in het zadel. Naarmate de wedstrijd 

vorderde ging de forehand van Hans beter lopen, en kon René aanvallend net niet 
doorpakken. De laatste drie games en de overwinning gingen daardoor alsnog naar Hans.  
10 games gespeeld, nul punten. Walter nu aan de beurt en bij het inspelen bleek al: Gerard 

was een minder-jeugdige vos met lange noppen. OK ander plan, concentratie en tactiek 
belangrijk. Het viel niet te coachen aan de zijkant, harken en goede bal afwachten, of juist 

rustig backspin en direct afspinnen, of juist keepen als Gerard een hogere bal op de forehand 
kreeg, het werd van alles wat maar het werkte.  
 

Rose-Marie en René speelde daarna prima samen in een aantrekkelijke dubbel die ze in 4 
games wisten te winnen met zeer overtuigende game standen (o.a. 1-11). 2-2 schade 

beperkt weer. 
 
In de 2e enkelronde helaas exact hetzelfde resultaat als in de 1e twee wedstrijden: 10 games 

nul punten… 
Ros-Marie speelde echt goed tegen Hans, die minder tegen zichzelf speelde nu maar Rose-

Marie zocht meer dan ooit de aanval waar het kon, en pakte daarmee knap de 4e game nog 
met 10-12 na 2-1 achter, maar in de 5e game kwam ze toch iets tekort. 
Walter speelde tegen William die al lekker warmgeslagen was in twee open wedstrijden terwijl 

Walter alleen de cursus omdenken tegen Gerard had meegemaakt. De eerste game ging dan 
ook naar William maar daarna vond Walter een plan dat werkte, wel iets passiever dan vooraf 

gehoopt ook vanwege de hoeveelheid effect die William in zijn schuifballen legde. Daar vond 
William vervolgens een antwoord op, en in 5 games trok hij net aan het langste eind. Terecht 
want William pakte meer aanvallende mogelijkheden aan. 
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René kwam er tegen Gerard achter dat zijn gebruikelijke 

anti-noppen tactiek (hard serveren en afslaan) niet werkte 
omdat Gerard de service vaak rustig dwarrelend 

terugbracht, en ging op zoek naar een ander plan. De 2e 
game lukte dat maar daarna versloeg hij zich toch net te 
vaak, en kreeg Gerard ook net teveel aanvallende kansen. 

Een leermoment en iets om aan te gaan werken. 
 

Het ging hard zo en Walter moest nu tegen de kopman. De 
vorige wedstrijd van Walter had opgeleverd dat Walter zich 
had ingeprent met meer lef en initiatief te gaan spelen en 

dat loonde. Met een gevoel van “zie je wel ik kan het wel” 
kwam het spel van het Backhands toernooi weer terug, 

werd er met zowel backhand als forehand gescoord en won Walter in 3 games van Hans, 
waarbij in de 1e 2 games wel een achterstand moest worden weggewerkt. 
Rose-Marie speelde vervolgens dapper tegen Gerard, maar omdat ze het tegen het materiaal 

van Hans volledig zonder haar wapens schuiven en blocken moest doen, was het erg lastig. 
Bij vlagen lukte het heel goed om door te blijven spinnen tegen de noppen, maar soms 

dwarrelden de ballen onvermijdelijk over de tafel of in het net. 2 close games, in de 3e ging 
het snel. Gerard haalde daarmee het maximale voor hem uit deze avond. Wel had Rose-Marie 
met een bizarre aanvallende forehandschuifbal op het tempo “zo hard als maar kan” het 

opmerkelijkste punt van de avond. Nee Rose-Marie, ik bedoelde eigenlijk iets anders met 
“naar beneden schuiven als je een schuifrally tegen noppen aangaat” maar dit keur ik ook 

goed 😉. 

 
Het mooiste werd voor het laatst bewaard, een zeer mooie open wedstrijd tussen William en 
René. Elke game ging gelijk op, allrounder René met backhand en forehand vs. forehand spin 

van William met beiden een soms belachelijk goed en dodelijk backhand block. Veel 
spelvreugde, hoog niveau en met setstanden 12-10, 10-12, 12-10 en 13-11 een wedstrijd die 

echt wel een vijfde game verdiende, ware het niet dat het daarmee al 3-1 was voor William. 
Toen de rook was opgetrokken was het al ruim na middernacht en het eindresultaat een iets 
teleurstellende 3-7, maar het was nog prima nabomen met een leuk team dus echt vroeg 

waren we niet thuis…. 

 
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. 
 
Voorzitter: René Schijven     voorzitter@depinpongers.nl  

Secretaris: Jac Rosenboom    secretaris@depinpongers.nl  
Penningmeester: Eelco Ligtenberg   penningmeester@depinpongers.nl  

 
Algemeen bestuurslid: Lisette van den Muijsenberg-Van Meel 
Algemeen bestuurslid: Janine Raaymakers-Hopmans 

 
Trainer: Walter van Gils     trainer@depinpongers.nl  

Wedstrijdsecretaris: Albert de Jong   wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl  
Uitslagendienst: Wim Groffen    uitslagendienst@depinpongers.nl  
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:voorzitter@depinpongers.nl
mailto:secretaris@depinpongers.nl
mailto:penningmeester@depinpongers.nl
mailto:trainer@depinpongers.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
mailto:uitslagendienst@depinpongers.nl
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2020 
Bijgewerkt tot en met zondag 2 februari 2020 

 
 
Poule C – 3e klasse – senioren: 

 
1. ODT (4)   01-07  1. Tom van Doorn   02/03  67% 

2. Vice Versa’51 (2) 01-06  2. Albert de Jong    02/03  67% 
3. De Pin Pongers (1) 01-05 3. Jac Rosenboom   00/03  00% 
4. Hotak’68 (3)  01-05   

5. The Back Hands (4) 01-04  
6. Groene Ster (1)  01-03  Dubbelspel    01/01 100% 

 
 
Poule C – 4e klasse – senioren:  

 
1. Die Meede (6)  01-07  1. Walter van Gils   02/03   67% 

2. ODT (7)   01-06  2. Rose-Marie de Koning  00/03   00% 
3. Belcrum (9)  01-05  3. René Schijven   00/03   00% 
4. Breda (1)   01-05  4. Eelco Ligtenberg   00/00    00% 

5. Tanaka (4)  01-04  5. Koen Schuurbiers  00/00   00% 
6. De Pin Pongers (2) 01-03 Dubbelspel    01/01   100% 

 
 
Poule C – 5e klasse – senioren:  

 
1. The Back Hands (5) 01-09  1. Ger Pijnen   01/03   33% 

2. Tanaka (5)  01-06  2. Michael van Loon  00/03   00% 
3. Belcrum (12)  01-04  3. Marjan Quak-De Groot  00/03    00% 
4. De Pin Pongers (3) 01-01 4. Adrie Raaymakers  00/00   00% 

5. WITAC’89 (2)  00-00  5. Tom Schoonen   00/09   00% 
6. TCS (2) 00-00  6. Kees Verhoeven   00/00   00% 

   Dubbelspel    00/01   00% 
 

Overige feiten & cijfers: 
 

- De Pin Pongers 1 verloor als enige team niet. Het won ook niet, maar blijft dankzij het 

gelijke spel logischerwijs nog ongeslagen. Het won ook het dubbelspel. 
- Bij De Pin Pongers 1 verloren Albert en Tom tot op heden slechts 1 duel, net als 

Walter van Gils bij De Pin Pongers 2. Vandaar dat zij nog meestrijden om het 
klassement De Zilveren Tafeltennis Award. 
- Bij De Pin Pongers 3 won de van TTV Het Markiezaat overgekomen Ger Pijnen 1 van 

zijn 3 duels en doet derhalve nog mee om de Bronzen Tafeltennis Award. 
- De Pin Pongers 2 verloor enigszins verrassend tegen wat vooraf een laagvlieger 

genoemd mocht worden. Wel won het team het dubbelspel en is daarin dus nog 
ongeslagen. Ook vorig seizoen werden 6 van de 8 dubbelspelen gewonnen. 
- Michael van Loon speelde zijn eerste (3) tafeltenniswedstrijden ooit. Ook Ger 

debuteerde bij De Pin Pongers (3), maar had dus al ruime wedstrijdervaring. Jac 
Rosenboom maakte zijn rentree in het vlaggenschip. 

http://www.depinpongers.nl/
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 26-01-2020 
 

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 

  
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=2020_1
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https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273220&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3100605&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3065520&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3910636&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212258&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2821892&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2890833&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2890875&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3945550&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3212290&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3845035&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=4019085&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273238&c=2020_1
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
FEBRUARI & MAART 2020 

 
12 feb  Algemene Ledenvergadering 2019/2020 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
14 feb  GEEN vrijdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
25 feb  GEEN dinsdagavondtraining bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
03 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 1 van 5) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
10 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 2 van 5) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
17 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 3 van 5) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
22 mrt  S.T.I.K. Teamtoernooi 2020 (senioren) bij ttv SV S.T.I.K. 
   Accommodatie: “’t Trefpunt” te Rijsbergen.   
   Meer info: www.stikrijsbergen.nl  
 
24 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 4 van 5) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
31 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 5 van 5) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
Opmerkingen: 
 
- Vrijdag 7 februari 2020 is de foyer van dorpshuis De Spil niet toegankelijk voor leden van 

onze vereniging. Een drankje nuttigen kan wel in de Blauwe Zaal. Er kan gewoon vrij getraind 
worden. 

- De Remmerswaal Accountants DUO-Cup 2019/2020 ronde 3 zal gespeeld worden in de week 
van maandag 16 maart 2020 tot en met donderdag 20 maart 2020. Voorkeuren voor een 
speelavond kunnen tot 1 maart 2020 worden doorgegeven via: duocup@ziggo.nl  

 

 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.stikrijsbergen.nl/
http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
mailto:duocup@ziggo.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 februari zijn:  
 
01 Wim Groffen 

11 Henk van Eekelen 

15 Ger Pijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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Zondag 22 maart 2020 
S.T.I.K. 

Teamtoernooi 
Rijsbergen 

 
 
Aan:   De leden van de diverse regionale tafeltennis verenigingen 
Plaats:  Sporthal “ ’t Trefpunt ”, Laguitensebaan 60 te Rijsbergen. 
Tijd:    Van 09:00 uur tot ± 18:00 uur. 
Inschrijving: Deelname staat uitsluitend open voor de leden van verenigingen aangesloten 

bij T.T.B. de Baronie, leden van de TTL, WBRT, RRTC en andere 
nevenbonden. 
Alsmede NTTB leden Senioren hoofdklasse en lager (licentie + percentage 
najaar-seizoen opgeven), Jeugd NTTB ( Leeftijd + competitieresultaat vorig 
seizoen opgeven)  

Klasse:  
Senioren:   Rangschikking op sterkte. Bij inschrijving naam van de bond  

waarin competitie wordt gespeeld, klasse, percentage en licentie aangeven. 
Klassenverdeling volgt op basis van sterkte, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. 

 
Jeugd:          Klassenverdeling volgt op basis van sterkte,  

afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  
 
Inschrijvingen uit overige bonden zullen naar sterkte ingedeeld worden. Indien de organisatie het 
nodig vindt kan er e.e.a. verschoven worden of klassen worden samengevoegd 
 
Prijzen:  - In elke klasse een 1e en een 2e prijs 

- De verenigingsprijs 
 
Inschrijfgeld:  -    Senioren:  € 10,00 

- Jeugd:  € 6,00 

 
Betaling: Met inzending van het inschrijfformulier tegelijkertijd betalen op: Rabobank, 

NL44RABO0145391205, t.n.v. Tafeltennis vereniging STIK te Rijsbergen. 
Onder vermelding van: “teamtoernooi” + naam vereniging. 

Sluiting:  De inschrijfformulieren per vereniging dienen uiterlijk op 
Woensdag 11 maart 2020 in ons bezit te zijn: 
Per E-mail:  stiktoernooi@outlook.com  
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