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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 maart 2020         Nieuwsbrief 386 
 
 

CARNAVAL VOORBIJ, WE MOGEN WEER BALLEN 
 
Carnaval is voorbij. Velen hebben een paar dagen tijd gehad om te ontnuchteren, 
anderen zijn blij dat dit gelal ook weer voorbij is. We mogen weer …… plaatsnemen 

achter onze welgeliefde tafel en het plastic balletje. Ondertussen zijn de eerste 

nieuwe shirts anno 2020 uitgereikt aan o.a. de hoofdsponsor en enkele spelers. Staat 
Sjors Sportief voor de deur en hebben enkele leden de eerste actie ondernomen 

richting de opzet van een 50+ groep op de woensdagmiddag.   
 

 

DE NIEUWE SHIRTS ZIJN BINNEN 
 

Op donderdagavond 27 februari werd door een delegatie van ons bestuur (voorzitter 
en penningmeester) het eerste exemplaar van het nieuwe wedstrijdshirt van ttv De 

Pin Pongers overhandigd aan Arian Tak (directeur / eigenaar) van Dierenpension 
Hoevekestijn die als hoofdsponsor de komende 3 jaar weer op de voorkant van het 

shirt prijkt. Een dag later konden de meeste wedstrijdspelers hun shirt in ontvangst 
nemen op de eerste thuiswedstrijdavond van het seizoen. 

 

 

http://www.depinpongers.nl/


2 
 

Nieuwsbrief 386 www.depinpongers.nl  01 / 03 / 2020 
 

 

SJORS SPORTIEF DEZE MAAND VAN START 
 

Ook dit jaar zal ttv De Pin Pongers weer meedoen 

aan het sportkennismakingsfeest voor scholieren 
genaamd “SJORS SPORTIEF.“  Gedurende  de 

gehele maand maart zijn scholieren van 
basisscholen uit Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, 

Kruisland, Moerstraten, Nispen en Roosendaal 
welkom op onze trainingsavond (de dinsdag) om 

gratis kennis te maken met onze favo sport. De 
trainingen beginnen om 19:00 uur en zijn in  

De Geerhoek te Wouw.  

 
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. 

 
 

50+ GROEP OPSTARTEN  
 
Een organisatieteam bestaande (voorlopig) uit Jac Rosenboom, Kees Verhoeven en 

Eelco Ligtenberg is bezig om de 50 plussers uit Wouwse Plantage en omliggende 
dorpen achter de tafeltennistafel te krijgen in onze thuishaven De Spil in Wouwse 

Plantage. We proberen een en ander op de woensdagmiddag te gaan organiseren en 
we mikken op de eerste woensdag in April als startdatum. Wordt vervolgd ….. 

 

 
BESTUUR ZOEKT HELPENDE HANDJES 
 
Voor diverse projectjes zoekt het bestuur helpende handjes. Zoals gezegd tijdens de 

ALV zijn wij van plan om diverse events te organiseren. Het is duidelijk dat het 
bestuur dit NIET ALLEEN kan! Derhalve hebben wij u toen al om hulp gevraagd. Wij 

zoeken dus enthousiaste leden die ons kunnen helpen bij een of meerdere van 

onderstaande activiteiten:    
 

• Organisatie Familie- / Bedrijventoernooi 
• Organisatie Clubkampioenschappen 

• Organisatie 50+ Groep  
• Sponsorcommissie 
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U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de bestuurders. Heeft u andere ideetjes 

dan mag u die ook bij ons kenbaar maken. Het bestuur zal die voorstellen altijd 

serieus bekijken en bespreken in onze vergaderingen. 
 
 
DUIDELIJKE OVERWINNING VOOR TEAM 1 
 
Na een pauze van 4 weken mochten we eindelijk onze tweede wedstrijd spelen. 

Alle andere teams in de poule hadden al 2 of 3 partijen gespeeld, dus was het niet 
verwonderlijk dat team 1 in de onderste regionen stond. 
Inmiddels hebben we onze tweede wedstrijd gespeeld, met 8-2 gewonnen, en zijn we 

opgeklommen naar de derde plaats. 
 

De eerste thuiswedstrijd van de voorjaarscompetitie 2020 was tegen Back Hands (4), met 2 
maal De Bruijn (Peter en Jordy) en eenmaal Braat (Sam). 

Albert mocht als eerste aan de bak en wel tegen Sam. Het werd een duidelijke overwinning 
voor Albert in 4 games, waarbij game 3 werd verloren, maar de overige 3 games waren 
duidelijk voor Albert. 

De tweede wedstrijd was tussen Jac en Peter. Gezien het verschil in ranking tussen beide 
spelers (meer dan 300 punten verschil in het voordeel van Peter) viel het resultaat eigenlijk 

niet eens tegen. Weliswaar verlies in 3 games, maar het verschil bleef beperkt (9-11, 5-11 en 
14-16). 
Tom speelde zijn wedstrijd tegen Jordy en liet met een duidelijke 3-0 overwinning zien dat hij 

de lange pauze in goede vorm had overbrugd. 
Het dubbel was zoals zo vaak een prooi voor Tom en Albert. 

De tussenstand was daarmee 3-1 in ons voordeel. 
 
Na het dubbel was het de beurt aan Jac, die mocht aantreden tegen Sam. Het werd een 

spannende wedstrijd, die pas in de vijfde game (11-9) werd beslist in het voordeel van Jac. 
Ook Albert (tegen Jordy) en Tom (tegen Peter) hadden een beslissende vijfde game nodig, die 

allebei in ons voordeel uitvielen. 
Daarmee werd de tussenstand 6-1 voor team 1. 
 

Het laatste blok leverde 2 overwinningen en 1 nederlaag op, waarmee de eindstand van 8-2 
een feit was. 

Jac had tegen Jordy 5 games nodig, maar won de beslissende game wel overtuigend (11-5). 
De wedstijd tussen Tom en Sam leverde een duidelijke winst op voor de hele avond al goed 
spelende Tom. 

Ook Albert liet goed spel zien tegen Peter, verloor de vierde game nipt (9-11), maar was niet 
opgewassen tegen een wel erg goed serverende Peter, 
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Degenen die vaker tegen deze vereniging spelen, weten dat Back Hands altijd een heel 

gezellige en natte derde helft betekent. 
We werden dan ook niet teleurgesteld en hebben nog gezellig met een hapje en een drankje 

de wedstrijden geëvalueerd. 
Op naar de volgende wedstrijd, tegen Groene Ster. Voor Tom en Jac een vereniging waar ze 
nog nooit tegen gespeeld hebben. Twee debutanten dus. 

We zijn benieuwd hoe dat gaat aflopen. 

 
 

 

TEAM 2 VERSUS TANAKA 4   
 
Tanaka 4 heeft een brede selectie, ook qua spelniveau. Walter, Eelco en René troffen het niet 

heel slecht met Youri, Hans en Joyce, en zagen al snel dat er in ieder geval erg open gespeeld 
zou gaan worden deze avond.  

 
Walter begon, tegen Youri, die lekker op de aanval speelt maar zich regelmatig verslikte in 
service of een schuifbal. Eelco speelde vervolgens een prima wedstrijd tegen Hans door vooral 

zelf veel druk te zetten, was vooral in de 1e 2 games erg dichtbij maar de big points gingen 
helaas voor ons naar Tanaka. René speelde vervolgens een leuke wedstrijd met mooie rallies 

tegen Joyce, waarbij het momentum steeds wisselde. Met een tactische aanpassing na de 3e 
game (1-2 tussenstand in games), namelijk veel meer naar de forehand gaan ipv de dodelijke 
backhand van Joyce steeds te bestoken, kantelde de wedstrijd maar in de beslissende game 

had Joyce ook daar een antwoord op. Omdat Walter en René daarna de dubbel in 3 games 
wonnen was daarna de tussenstand 2-2. 

 
We waren pas ruim een uur onderweg, maar vanaf nu ging het helemaal snel. Eelco rolde 
Youri op, Walter gaf Joyce weinig kans (dankzij de lessen geleerd uit de wedstrijd van René) 

terwijl René redelijk kansloos was tegen vooral de topspin forehand van Hans. Eelco kon het 
vervolgens na een goede 1e game niet bolwerken tegen Joyce, maar René zette team 2 

opnieuw op voorsprong door in 3 games solide van Youri te winnen.  
 
Het in de eerste speelronde verloren vertrouwen komt weer een beetje terug zo lijkt het. 

Helaas kon Walter de winst niet over de streep trekken in de laatste wedstrijd. Hans was 
duidelijk sterker, Walter kreeg de topspinballen niet onder controle en kon ook met zijn 

service niet genoeg uitrichten. Om 22:30 uur (!!) konden we al de conclusie trekken dat deze 
5-5 geen vervelende uitslag is. We doen zeker mee en gaan er alles aan doen om in deze 4e 
klasse te blijven. 
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SENIOREN 3 THUIS TEGEN TANAKA  
 
Verslag geschreven door: Tom Schoonen 

Dit was de tweede wedstrijd voor senioren 3, een thuiswedstrijd gespeeld door: Kees, 
Ger en Tom. Voor Tom was dit zijn eerste wedstijd en was dit een uitdagend team om 

tegen te spelen.  
 

Als eerste was kees aan de beurt, zijn eerste set tegen Rob ging niet heel lekker.  
De tweede set speelde Kees al een stuk beter en won twee games, maar kwam in de 

vijfde game net wat tekort. Al speelde Kees goed. De laatste set herpakte Kees zich 
en sleepte een punt binnen voor senioren 3 van de Pin Pongers.  

 

Als tweed was Ger aan de beurt, Ger verloor de eerste set. Tijdens de tweede set 
kwam Ger net iets te kort om winst te pakken, ondanks dat was het een goede set. 

De derde set begon Ger sterk en dit hield Ger vast.  
 

De dubbel werd gespeeld door Kees en Ger. Tijdens de dubbel werd er goed 
gestreden maar bleken de tegenstanders net een maatje te groot en wonnen zij in 4 

sets. 
 

Voor Tom was dit de eerste wedstrijd en was het even wennen. De eerste set speelde 
Tom sterk door de goede coaching van zijn teamgenoten, desondanks was het niet 

genoeg om te winnen. De tweede set maakte Tom het zijn tegenstander ook erg 
moeilijk door sterk en rustig te spelen. Maar door een paar gemakte foutjes en 

net/randjes, werd ook deze door de tegenstander gewonnen.  De laatste set speelde 
Tom ook weer sterk, maar ook hier was de tegenstand net een maatje te groot. De 

goede coaching hielp goed om nog wat punten te pakken. Tom vond het vooral 

moeilijk om goed naar de bal te kijken en ‘’te lezen’’ wat er in de service gebeurde. 
Desondanks heeft Tom kennis gemaakt met een leuke wedstrijd en heeft hij er zeker 

wat van op gestoken. 
De sfeer was leuk en gezellig tijdens de wedstrijd. Ondanks dit was het een dik 

verlies: Pin Pongers 1 punt tegen 9 Tanaka punten. 
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STANDEN, PERCENTAGES EN ELO-RATING 
 
 
    Klasse 3  Poule C Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst % ELO 

1 ODT 4 3 25   Tom Doorn, van 6 5 83% 1.323 

2 Vice Versa51   2 6 21   Albert Jong, de 6 4 67% 1.260 

3 De Pin Pongers 1 3 13   Jac Rosenboom 6 2 33% 1.068 

4 Groene Ster 1 3 11               

5 Hotak'68   3 3 10               

6 The Back Hands 4 2 7   Dubbel   2 2 100%   

          Jac Rosenboom  0 0 ######## invaller 

              0       

                      

  Klasse  4  Poule C Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst % ELO 

1 Breda 1 3 19   Walter Gils, van 6 4 67% 1.060 

2 Belcrum 9 3 17   Eelco Gils, van 3 1 33% 946 

3 Die Meede 6 3 14   René Schijven 6 1 17% 999 

4 Tanaka 4 2 12   Rose-Marie Koning, de 3 0 0% 1.005 

5 ODT 7 2 10   Koen Schuurbiers 0 0 ######## 1.131 

6 De Pin Pongers 4 2 8   Dubbel   2 2 100%  
                      

          Adrie Raaymakers 0 0 0% invaller 

                      

                6     

  Klasse 5  Poule C Wedst Pnt   Naam   Wedst Winst % ELO 

1 The Back Hands 5 3 24   Kees Verhoeven 3 1 33% 830 

2 Tanaka 5 2 22   Ger  Pijnen 6 1 17% 917 

3 TCS  2 3 14   Marjan Quak 3 0 0% 711 

4 Witac'89   2 3 10   Michael Loon, van 3 0 0% 0 

5 Belcrum  12 2 8   Tom Schoonen 3 0 0% 0 

6 De Pin Pongers 3 1 2   Adrie Raaymakers 0 0 0% 851 

          Dubbel   2 0 0%   
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 TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

  
 

De huidige redactie is zich bewust van de onvolledigheid van onderstaande agenda. 

Na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt deze opnieuw vastgesteld. Input kan 
overigens altijd worden gemaild naar: redactie@depinpongers.nl.  

 
03 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 1 van 5) bij ttv De Pin Pongers     

    Accommodat ie: “De Geerhoek” te Wouw.       
    Meer info: www.depinpongers.nl  

 
04 mrt   Vitaal Wouwsde Plantage 

     Bijeenkomst vanuit Bewonersplatforum Wouwse Plantage 

     Delegatie van ons bestuur zal acte de presence geven. 
  

10 mrt  Sjors Sportief 2020 (avond 2 van 5) bij ttv De Pin Pongers     
    Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.       

    Meer info: www.depinpongers.nl  
 

11 mrt   Reguliere bestuursvergadering ttv De Pin Pongers 
     Het bestuur gaat de lopende gang van zaken bespreken en kijken 

     wat er her en der op korte en/of lange termijn gedaan moet worden. 
 

15 mrt   OTC Toernooi bij ttv Belcrum 
     Accommodatie: Belcrum, Kadijkje 7 te Breda 

     Meer info/inschrijven: Noud Bakx,  noudbakx@gmail.com 0654973673 
  

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 2 020 (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 

 

01 Apr   Start pilot 50+ers achter de Tafeltennistafel bij ttv De Pin Pongers 
     Accommodatie: “De Spil”, Plantagebaan te Wouwse Plantage. 

 

http://www.depinpongers.nl/
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19 april  Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis voor Veteranen 2020 
      Accommodatie: Margriethal, Nieuwe Damlaan 5, Schiedam. 

      Meer info: www.otcnederland.com 
 

01 mei   Rijkse IT-Cup Tafeltennis te Arnemuiden 

      Voorrondes: 1, 7, 15 en 22 mei en finales 13 juni 
      Accommodatie: TTV Arnemuiden, Korenbloemlaan 3 te Arnemuiden. 

     Meer info: Izak Heijboer 06-18 15 20 29  
 

02 mei  Open Zwijndrechtse (senioren) bij Shot’65   
            Accommodatie: Shot’65, Beneluxlaan 60 te Zwijndrecht. 

     Meer info: toenooicommissaris@shot’65.nl  
 

12 jun  Nedro, Invitatie Dubbeltoernooi, ttv De Pin Pongers 
    Accommodatie: De Spil te wouwse Plantage. 

    Meer info: volgt zsm op www.depinpongers.nl  
 

Xx jun  Clubkampioenschappen, ttv De Pin Pongers 
    Exacte datum zal of 20 of 27 juni worden afhankelijk van de uitslag van de 

   datumprikker. 

    Accommodatie: De Spil te wouwse Plantage. 
    Meer info: volgt zsm op www.depinpongers.nl  

  
 
15 aug   De Boulevard Kleurt Rood, Wouwse Plantage 
     La Vuelta raast dit weekend door Wouwse Plantage en ttv De Pin Pongers 

     zal met de robot een van de activiteiten zijn om het weekend glans te geven. 
 

16 aug   De Boulevard Kleurt Rood, Wouwse Plantage 
     Koersdag van La Vuelta door Wouwse Plantage. 
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KADOOTJE VAN DE SPONSOR 
 

Bestuur kreeg op 27 februari jl een doos vol mooie speciale schoenentassen voor de 

sportschoenen van onze spelers. Dank je wel Arian Tak van Dierenpension 
Hoevekestijn en Happy Dog!! 

 

 
 

 
 
LOTTO

 

 

 

 

 

 
 

Proef je geluk bij de lotto en kies je 

geluksnummer! Mee doen?  Dat kan!  

Laat het penningmeester Eelco Ligtenberg 

weten. Veel geluk!  
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VERJAARDAGSKALENDER 

 

De jarigen in Maart zijn:  
 
18  Carel Vertegaal  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

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 nog tegen geen 

enkele boete aangelopen. De wedstrijdbriefjes worden tijdig bij de Uitslagendienst 

ingeleverd en door het betreffende team correct ingevuld of indien nodig 

gecorrigeerd door Wim. 

 

Terwijl andere verenigingen ondertussen “lekker” boetes 

verzamelen, 

staat de boeteteller van ttv De Pin Pongers ook dit seizoen 

nog steeds 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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