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Uitgave 8 maart 2020           Nieuwsbrief 387 
 
 

GEEN CORONA, MAAR OOK GEEN ZEGES 

 
De stormen die de afgelopen weken over het land raasden zijn gaan liggen, carnaval is ook 
voorbij. Nu is het coronavirus dat ons landje teistert. Alle tafeltenniswedstrijden konden 

echter gewoon doorgang vinden. Of dit nu invloed had op de resultaten van De Pin Pongers 
zullen we nooit weten. Wel is het zo dat geen enkele zege geboekt werd. Senioren 1 verloor 

sinds lange tijd weer eens een partij, Senioren 2 en Senioren 3 wachten zelfs nog altijd op 
hun eerste seizoenszege! Hoe het hen precies vergaan is in ronde 3 lees je verderop in deze 
Nieuwsbrief. Geef je tijdig op voor de diverse evenementen en neem kennis van de Toernooi 

– en Activiteitenkalender. Veel leesplezier toegewenst! 
 

In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- De wedstrijdverslagen van ronde 3 van de NTTB Voorjaarscompetitie 2020; 
- De Toernooi – en Activiteitenkalender en overige evenementen; 

- Sjors Sportief & Max Vitaal bij ttv De Pin Pongers, 
 

En vele andere zaken! 

 
HET BESTUUR VERGADERT 
 
Woensdag 11 maart 2020 vindt de periodieke bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
plaats. Het hele reilen en zeilen van ons clubje wordt weer doorgenomen. Het bestuur heeft 

de gebruikelijke items weer op de agenda staan, maar zijn er bespreekpunten die absoluut 
aan de orde moeten komen, mail dan naar secretaris Jac Rosenboom 

(secretaris@depinpongers.nl) en dit wordt meegenomen. Alle inbreng is van harte welkom en 
wordt met vertrouwen behandeld. 
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DOMPER TEAM 1 
 

Verslag: Albert de Jong. 
  

Team 1 mocht naar Zevenbergen om aldaar te spelen 
tegen Groene Ster. Albert loodste Tom, de chauffeur 

van dienst, door Zevenbergen omdat Tom 
en Jac hier niet eerder hadden gespeeld. Albert mag 
hier een keer per jaar de Moerdijkse spelen. In de 

speelzaal van de Borgh waren buiten de recreanten 
van Groene Ster ook de drie tegenstanders van de 

avond aanwezig, Walter Bierman, Joris Gerritsen met 
zijn gesmeerde materiaal en Theo Gunneweg. Dit 
beloofde een zware avond te gaan worden.  

 
Albert trapte af tegen Walter en ging er zoals verwacht in 4en vanaf, Tom speelde tegen Joris 

een ware thriller en en was uiteindelijk duidelijk beter met 14-12 in de vijfde (na een 2-0 
voorsprong) Jac ging er vervolgens met 3-0 vanaf tegen Theo, die wel heel makkelijk de 

ballen wegsloeg. De dubbel was zoals gewoonlijk een overwinning voor Tom en Albert al ging 
dat niet heel makkelijk gezien de standen, Walter en Theo gaven zeer goed partij en met een 
sorry bal in de eerste en tweede game op 10-10 kwam ons duo goed weg. (13-11, 12-10, 13-

11, 12-10).  
 

Albert mocht hierna spelen tegen Joris, die zijn batje nog eens goed van remolie had 
voorzien, Albert was dan ook snel uitgespeeld tegen deze rommel. Jac tegen Walter was zo 
voorbij, Walter is vandaag een maatje te groot. Tom moest hierna tegen Theo, helaas moest 

hij met het inspelen al constateren dat het niet meer ging een onwillige spier werkte tegen, 
een blessure opgedaan in de dubbel.  

 
De stand inmiddels opgelopen tot 5 -2 voor Groene Ster en met de uitslagen van de andere 
teams zag dit er niet goe uit voor team 1.  Vervolgens moest Albert tegen Theo en kwam 

ondank verlies in de eerste goed terug en sleepte de overwinning naar DPP. Jac moet hierna 
zijn meerdere erkennen in Joris eindstand 7-3 voor Groene Ster, een domper, met de 

uitslagen van de andere wedstrijden levert dit een 4de plaats op met 4 teams binnen de 3 
punten van elkaar (moet gezegd dat Vice Versa en DPP een wedstrijd minder hebben 
gespeeld) Tom beterschap, hopelijk valt het mee en kan je na een weekje verzorging van 

Ariane vrijdag weer gewoon meespelen.  

 
DORPSKWIS 2020 
 
Op zaterdag 28 maart 2020 vindt in dorpshuis De Spil de jaarlijkse ‘dorpskwis’ plaats. Om 

19.30 uur nemen diverse teams het tegen elkaar op door middel van vragen over muziek en 
de actualiteiten. Ook wij als ttv De Pin Pongers zijn uitgenodigd. Het zou leuk zijn hier met 
een team aan deel te kunnen nemen en derhalve ons gezicht ook hier te laten zien. Voor 

meer informatie kun je je wenden tot Kees Verhoeven.  
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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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. 
 

PLANNING TRAININGEN MAART 2020 

 

Om teleurstellingen te voorkomen in deze paragraaf een klein overzichtje van de 
speelavonden op vrijdagen (in dorpshuis De Spil) in de maand maart 2020: 

 
Vrijdag 13 maart 2020: GEEN training 
 

Vrijdag 20 maart 2020: WEL training 
 

Vrijdag 27 maart 2020: GEEN training 
 
Alle trainingen op dinsdagavonden (in buurthuis De Geerhoek) gaan gewoon door. 

 
 

ZIEKENBOEG BREIDT ZICH UIT 

 

Adrie Raaymakers is langdurig geblesseerd en heeft zich uit voorzorg afgemeld voor ronde 3 
van de Remmerswaal Accountants DUO-Cup en het S.T.I.K. Teamtoernooi, beiden later deze 

maand. Ook de NTTB Voorjaarscompetitie 2020 lijkt geheel aan het langst competitiespelend 
lid van onze vereniging aan hem voorbij te gaan. 

Tom van Doorn raakte afgelopen vrijdagavond geblesseerd en het is nog even aanzien hoe dit 
zich verder ontwikkelt.  
Beiden een voorspoedig hersteld toegewenst! 
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WEDEROM REMISE TEAM 2 

 

Verslag: René Schijven 
 
De Pin Pongers 2 heeft vrijdagavond 6 maart 2020 in ronde 3 van de NTTB 

Voorjaarscompetitie voor de tweede maal op rij in een vermakelijk duel met 5-5 
gelijkgespeeld. Tegen runner-up Belcrum (9) kwam ons team tot twee maal toe met een 

verschil van twee punten op voorsprong, stond het met het ingaan van de laatste wedstrijd 
plots toch weer achter, maar werd uiteindelijk een remise uit het vuur gesleept. Beide 
ploegen leken daar vrede mee te hebben en gezien het wedstrijdverloop een terechte uitslag. 

 
Rose-Marie kende tegen Maarten, op papier de zwakste, een stroeve start. Ze leek na verloop 

van tijd het lek boven te hebben, dreigde het alsnog bijna weg te geven, maar was in vijven 
als eerste bij de finish:0-1. René kwam als tweede binnen de lijnen en speelde tegen Esmee 
bijna een foutloze wedstrijd, al was het lang niet geheel duidelijk of zijn opponent wel fit 

genoeg was om in actie te komen: 0-2. In het derde duel kwamen de titanen van beide teams 
in actie en een prachtige wedstrijd werd het. Zowel Walter als Davey had geen antwoord op 

elkaar service en diens vervolgbal en prachtige punten over en weer. Helaas verloor Walter de 
wedstrijd in straight games, maar gamestanden gaven de spanning prima weer: 8-11, 21-23 
(!) en 13-15 (!) en dus 1-2. 

 
In het dubbelspel waren De Pin Pongers tot op 

heden nog ongeslagen en net als in vorig seizoen 
wordt doorgaans met goed spel veel gewonnen. 
Het duo Rose-Marie en René leken prima op 

elkaar ingespeeld. In de eerste game kon het 
wederom alle kanten opgaan, maar de 

scheidsrechter telde de eerste voor de 
bezoekers: 15-17 (!). Daarna werd het stuivertje 
wisselen, met opnieuw prachtige rally’s over en 

weer met onder meer een formidabele lob net 
onder het plafond langs van René, maar helaas 

in vijven werd de stand door Maarten en Davey 
weer gelijkgetrokken: 2-2. 

 
Rose-Marie mocht blijven staan, de nu toch duidelijk niet in goede doen zijnde Esmee kwam 
weer opdraven. Met geconcentreerd spelletje ‘schuiven en blocken’ werd het in straight 

games snel weer 2-3. Walter vergrootte vervolgens de marge weer naar twee door in vier 
games te winnen van Maarten in een wedstrijd die continu gelijk opging, maar die door 

ervaring van onze trainer op de belangrijke punten onze kant op viel: 10-12, 11-6, 9-11 en 
10-12 en dus 2-4. 
 

Een resultaat lag in het verschiet en met vier punten waren al behoorlijk wat succesjes 
geboekt, maar de vermoedelijk lastigere partijen moesten nog komen. René kwam tegen 

Davey aanvankelijk toch wel te kort, maar de thuisspeler werd wat nonchalant en René 
counterde zich na een 0-2 achterstand weer in de wedstrijd. In vieren vond de clubkampioen 
van tafeltennisvereniging Rikketik (Teteringen) de aansluiting: 3-4.  

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
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Met het ingaan van het laatste blok mocht Walter proberen als eerste het vijfde punt binnen 

te halen. Tegen de uit vorm zijnde of in elk geval onzeker ogende Esmee werd hem gezien de 
eerdere wedstrijden wel wat kansen toegedicht en vanaf de zijlijn dachten zijn teamgenoten 

continu dat het nog wel zijn kant zou opvallen, maar volgens eigen zeggen had ie tegen 
iemand, die uit frustratie maar niets meer deed, uiteindelijk geen kans: 4-4. 
 

De nog ongeslagen Rose-Marie dan tegen de eveneens nog ongeslagen Davey. De kopman 
van de thuisploeg speelt de ballen zeer makkelijk in de hoeken, maar Rose-Marie bleef 

vertrouwen houden in haar spel. Niet onterecht, want hoewel het soms leek dat Davey toch 
echt een maatje te groot was, viel ze prima aan en bleef ze continu lang bij. De eerste twee 
games gingen helaas net nipt verloren (9-11 en 10-12), maar de derde game werd haar deel 

(11-8). Davey zette aan (5-11) en zorgde voor de eerste voorsprong voor Belcrum: 5-4. 
 

Een nederlaag zou toch wel zuur zijn, gezien het goede spel en het feit dat ‘we’ continu aan 
de goede kant van de score stonden. Aan de voorzitter dan ook de schone taak de nog 
puntloze Maarten (eveneens voorzitter maar dan van ttv Rikketik) aan de kant te schuiven en 

het verdiende gelijke spel binnen te slepen. In de eerste game leek René direct door te 
hebben hoe dat moest. Tot aan 8-4 ging eigenlijk veel goed. Plots zat er lood in zijn armen en 

niets lukte meer: 8-11 en 7-11. Tot diep in de derde game leek het duel als een nachtkaars 
uit te gaan, maar, eindelijk was ie daar dan weer: a la Lleyton Hewitt, maar toch ook a la 
Albert de Jong: counterend en ondertussen harkend en ploeterend naar 11-9 en 11-9 (2-2). 

In game vijf stond René van meet af aan telkens een paar punten voor en dat bleek 
voldoende: 5-5. 

 
Aan het Kadijkje was het vervolgens nog lang gezellig en zagen we in de TT-App concurrent 
ODT (7) in eigen huis verliezen (2-8) van koploper Breda (1), waardoor de rode lantaarn in 

poule C van de 4e klasse in elk geval voor minimaal een weekje is overgedaan aan de 
Tullepetaonen.  

 

OPNIEUW EEN FORSE NEDERLAAG, NU GEEN PUNTEN VOOR TEAM 3 

 
De reactie heeft helaas geen wedstrijdverslag ontvangen van Pin Pongers 3. Of dit nu te 

maken heeft met de oorwassing (10-0 verlies in Steenbergen tegen TCS (2)) weet men niet. 
Wel is de redactie voornemens iedere belanstellende op de hoogte te brengen van de 

verrichingen van onze vereniging.  
 
De Pin Pongers 3, in ronde 3 van de NTTB Voorjaarscompetitie 2020 in de opstelling Michael 

van Loon (X), Kees Verhoeven (Y) en Ger Pijnen (Z), reisde af naar Steenbergen om het 
aldaar op te nemen het tweede seniorenteam van het plaatselijke TCS. Onze spelers hadden 

reeds tweemaal gespeeld en tweemaal een 9-1 nederlaag mogen incasseren en was dan ook 
gebrand op een goed resultaat. Die twee punten kwamen van de batjes van Kees en Ger, 
daarnaast had het team het geluk dat de kopman van de gastheren niet meedeed. Toch werd 

ditmaal geen enkel punt behaald en ondanks het feit dat de thuisploeg over meer ervaring 
lijkt te beschikken mag dit een verrassing genoemd worden. Aanvankelijk kwam alleen Ger in 

het stuk voor. Hij verloor twee partijen in vier games. In het slotduel kwam Kees tot twee 
maal toe een game voor, maar ging ie in vijven tenonder. Michael als debutant nog op zijn 
eerste gamewinst, al was hij daar in zijn laatste partij een keer heel dichtbij. To be continued. 

 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
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TUSSENSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2020 
Bijgewerkt tot en met zondag 8 maart 2020 

 
 
Poule C – 3e klasse – senioren: 

 
1. ODT (4)   04-30  1. Tom van Doorn   06/07  86% 

2. Vice Versa’51 (2) 03-19  2. Albert de Jong    05/09  56% 
3. Groene Ster (1)  04-18  3. Jac Rosenboom   02/09  22% 
4. De Pin Pongers (1) 03-16   

5. The Back Hands (4) 04-16  
6. Hotak’68 (3)  04-11  Dubbelspel    03/03 100% 

 
 
Poule C – 4e klasse – senioren:  

 
1. Breda (1)   04-27  1. Walter van Gils   05/09   56% 

2. Belcrum (9)  04-22  2. René Schijven   03/09   33% 
3. Tanaka (4)  04-18  3. Rose-Marie de Koning  02/06   33% 
4. Die Meede (6)  04-18  4. Eelco Ligtenberg   01/03    33% 

5. De Pin Pongers (2) 03-13 5. Koen Schuurbiers  00/00   00% 
6. ODT (7)   03-12  Dubbelspel    02/03   67% 

 
 
Poule C – 5e klasse – senioren:  

 
1. The Back Hands (5) 04-30  1. Kees Verhoeven   01/06   17% 

2. Tanaka (5)  04-26  2. Ger Pijnen   01/09   11% 
3. TCS (2)   04-24  3. Marjan Quak-De Groot  00/03    00% 
4. Tanaka (5)  04-15  4. Tom Schoonen   00/03   00% 

5. Belcrum (12)  03-13  5. Michael van Loon  00/06   00% 
6. De Pin Pongers (3) 03-02 6. Adrie Raaymakers  00/00   00% 

   Dubbelspel    00/03   00% 
 

Overige feiten & cijfers: 
 

- De Pin Pongers (1) verloor voor het eerst sinds lange tijd weer eens een wedstrijd in 

de 3e klasse, maar bleef wel voor de derde maal ongeslagen in het dubbelspel. Alle 
zeges werden gewonnen door de voormalige Nederlands Kampioenen Veteranen (Tom 

van Doorn & Albert de Jong). 
- De Pin Pongers (2) verloor voor het eerst een dubbelspel dit seizoen, terwijl De Pin 
Pongers (3) nog niet eenmaal een dubbelspelwedstrijd wist te winnen. 

- Tom van Doorn raakte geblesseerd en speelde afgelopen ronde maar één 
enkelspelwedstrijd, maar was toen nog fit en won deze ook. In NAS staat vooralsnog 

niet het juiste winstpercentage vermeld. Dit moet waarschijnlijk gewoon worden: 6 
gewonnen uit 7 gespeelde wedstrijden en dus 86%. De viervoudig clubkampioen doet 
nog mee om ‘het zilveren klassement’. Eelco Ligtenberg doet nog mee om ‘het bronzen 

klassement’. Adrie Raaymakers en Koen Schuubiers kwamen dit seizoen nog niet in 
actie. 

http://www.depinpongers.nl/
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 01-03-2020 
 
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 1323  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

2 1260  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

3 1131  Schuurbiers, K. (Koen) (M)
 *

 3273220 F 
 

4 1068  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

5 1060  Gils, W. van (Walter) (M) 3065520 F 
 

6 1005  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

7 999  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

8 946  Ligtenberg, E.L.F. (Eelco) (M) 2821892 G 
 

9 900  Pijnen, G.J.A. (Ger) (M)
 n
 4019085 

  

10 851  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M)
 *

 2890833 G 
 

11 839  Groffen, W.C. (Wim) (M)
 **

 2890875 

  

12 830  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550 G 
 

13 745  Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den (Lisette) (V)
 *

 3212290 E 
 

14 711  Quak-De Groot, M. (Marjan) (V) 3845035 F 
 

15 ---  Loon, A.J.M. van (Michael) (M) 4262141 

  

16 ---  Raaymakers-Hopmans, J.E.D. (Janine) (V)
 *
 3273238 

  

17 ---  Schoonen, T. (Tom) (M) 3803180 

  
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/
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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=3212258&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3910636&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=2821892&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=4019085&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=4262141&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273238&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3803180&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
2020 

 
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  Bestuursvergadering maart 2020 bij ttv De Pin Pongers   
   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 
 
12 jun  NedRo Invitatie Dubbeltoernooi 2020 (senioren) bij ttv De Pin Pongers (ovb) 
   Accommodatie: n.t.b.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 

 
Opmerkingen: 

 
- Vrijdag 12 juni 2020 wordt voor de achtste maal het jaarlijkse NedRo Invitatie 
Dubbeltoernooi voor senioren gehouden. De accommodatie voor de editie 2020 is nog niet 

officieel vastgelegd, maar de datum wel. Zet deze dus alvast maar in de agenda! 
- Zaterdag 20 juni 2020 of zaterdag 27 juni zal in dorpshuis De Spil het jaarlijkse 

clubkampioenschap enkelspel gehouden worden. Via datumprikker.nl hebben alle 
speelgerechtigde leden een uitnodiging ontvangen. De datum wordt zo snel mogelijk 
vastgelegd en kenbaar gemaakt.  

- Vrijdag 15 mei, vrijdag 22 mei en vrijdag 29 mei zal er weer gestreden worden om de 
hoofdprijzen van het jaarlijkse Pin Pongers Prinsen & Koningsklassement. In de maand juni 

kan dit op vrijdag 5 juni. Op vrijdag 12 juni zal er niet gespeeld worden en vrijdag 19 juni is 
vooralsnog onder voorbehoud.  
- Vrijdag 26 juni 2020 is de laatste trainingsavonv van het voorjaar 2020 in dorpshuis De 

Spil, waarna de zomerstop ingaat. Meer informatie hieromtrent volgt.  
 

 
 
 
 
 

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 jarige in maart is:  
 
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 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/
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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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U I T N O D I G I N G  
C L U B K A M P I O E N S C H A P 

bij  ttv  D E  P I N  P O N G E R S 
 

 

 
Zoals op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering is besproken wenst het bestuur 

op korte termijn de datum voor de jaarlijkse clubkampioenschappen enkelspel vast te 

leggen. Via datumprikker.nl krijgen alle leden de keuze uit twee data voorgeschoteld, 

namelijk zaterdag 20 juni 2020 of zaterdag 27 juni 2020. Dit bericht is een eerste 

aankondiging van de strijd om de hoogste eer binnen de club. Wie o wie wordt er dit 

jaar clubkampioen bij ttv De Pin Pongers en mag zich een jaar lang de beste noemen? 

Wie doet er allemaal mee? 
 
Tevens kunnen tijdens de seizoensafsluiter de laatste (dubbele) punten verdiend 
worden voor het Prinsen – en Koningsklassement 2020, waarover later meer 

informatie verstrekt wordt. De prijsuitreiking van alle interne competities vinden 
plaats, direct na de laatste wedstrijden. Ook zullen een aantal vrijwilligers in het 

zonnetje gezet worden. Aansluitend is er weer het gezellige samenzijn, in de foyer 
van De Spil. Voorkeuren en dinerwensen kunnen bij het bestuur kenbaar gemaakt 
worden. 

 
Het toernooi: 

Zodra de datum en het aantal deelnemers bekend zijn wordt het format bekend 
gemaakt. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal een (dubbele) meerkamp of 
een knock-outsysteem (of een combinatie daarvan) worden afgewerkt. Voor 

zowel jeugdspelers als voor seniorenleden wenst de organisatie een 
separaat eindtoernooi te houden. De organisatie is voornemens iedereen 

zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen. 
 
Het diner: 

Als je niet in actie komt, maar wel gezellig wilt mee-eten kan dat. Geef dit eveneens tijdig door! 
 

Gegevens: 
Locatie: dorpshuis De Spil. 
Adres: Plantagebaan 223 te Wouwse Plantage. 

Datum en aanvang/eindtijd: zaterdag 20 juni of 27 juni 2020. Tijden n.t.b. 
Inschrijfgelden: het toernooi en het aansluitende diner is gratis voor alle leden, donateurs en 

sponsoren van onze vereniging. Introducees betalen een bijdrage van € 10 per persoon. 
 
Geef je tijdig op bij voorzitter René Schijven, Klinkert 6 te Wouw, tel. no. : 06 51 14 03 03. 

Mailen kan ook en doe dit dan naar voorzitter@depinpongers.nl.  
 

GEEF JE DEELNAME UITERLIJK DOOR OP 14 MAART 2020 BIJ RENE SCHIJVEN !!! 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:voorzitter@depinpongers.nl

