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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 12 april 2020           Nieuwsbrief 389 
 
 

VROLIJK PASEN ? 

 
Het is Pasen. Meestal een ‘feestweekend’. Meestal zijn we dan ongeveer halverwege de 
voorjaarscompetitie. Dit jaar niet. De boosdoener zal u niet verbazen: corona! Nu 

vermoedelijk al het woord van het jaar 2020, hoe dan ook: het coronavirus houdt heel de 
samenleving bezig. Zo’n beetje alles is afgelast en gaat niet door. Uiteraard treft het virus ook 

de tafeltenniswereld: de competitive is teneinde. Naast de NTTB hebben ook de besturen van 
de dorpshuizen de deuren tot in elk geval het einde van mei maand gesloten.  
Is er dan eigenlijk wel nieuws? Altijd. In deze Nieuwsbrief wil het bestuur en de  redactie de 

laatste ingekomen stukken met u delen, zodat in het vrije weekend in elk geval wat leesvoer 
beschikbaar is. Veel leesplezier! 

 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 
- Mededelingen van het bestuur en de NTTB rondom het coronavirus; 

- De ‘huisregels’ van dorpshuis De Spil; 
- Voorlopige planning tafeltennisactiviteiten, 

 
En vele andere zaken! 

 
PLANNINGEN TRAININGEN EN EVENEMENTEN 
 
Tja, wellicht een overbodige rubriek, omdat onze vereniging onderworpen is aan de regels en 

richtlijnen van onze sportbond (de NTTB) en de huurbazen van dorpshuis De Spil en buurthuis 
De Geerhoek. Alle organen hebben besloten om tot en met 31 mei 2020 alle evenementen af 

te lassen. Langs deze weg meldt het bestuur dan ook nogmaals: in de maanden april en 
mei 2020 zal in elk geval niet getafeltennist worden. Jammer, maar helaas. Het bestuur 

rekent op uw begrip. De gezondheid van Nederland staat voorop! 
 

NEDRO INVITATIE DUBBELTOERNOOI 2020 UITGESTELD 

 

Jaarlijks de afsluiter van de NTTB voorjaarscompetitie: het dubbelspeltoernooi voor 
seniorenteams met bevriende collega-verenigingen hier in de buurt. Na 7 succesvolle edities 
stond de achtste editie gepland op vrijdag 12 juni 2020. Omdat grote onzekerheid heerst of 

er dan wel gespeeld kan worden is besloten het toernooi hoe dan ook uit te stellen naar een 
later moment, of wellicht pas volgend jaar. De organisatie wil net als andere jaren weer een 

leuk toernooi neerzetten en medio juni 2020 komt gewoonweg te vroeg! De organisatie 
rekent op jullie begrip en gaat uit van jullie deelname, wanneer weer een uitnodiging 
uitgeschreven wordt. Tot die tijd: allen een goede gezondheid toegewenst! 
 

http://www.depinpongers.nl/
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OPEN DAG DE GEERHOEK UITGESTELD 
 

Maandag 9 maart 2020 ontving het bestuur een e-mail van het bestuur van buurthuis De 
Geerhoek uit Wouw om te peilen of er interesse was om op maandag 6 april aldaar een 
overleg te houden om te kijken of het weer wenselijk is een Open Dag te houden in het 

buurthuis van Wouw. Deze zou dan in september 2020 plaatsvinden. Het bestuur van De Pin 
Pongers had zich aangemeld voor het overleg, al was het al snel de vraag of dit wel door kon 

gaan. Ook dit overleg is uiteraard uitgesteld tot nader bericht, nadat op donderdag 2 april het 
‘verlossende bericht’ kwam.  

 
MID-ZEEUWSE OPEN 2020 AFGELAST 

 
Toernooileider Youri van Dijken van ttv Yerseke heeft iedere deelnemer laten weten dat de 

Mid-Zeeuwse Open kampioenschappen 2020 zijn afgelast. Het toernooi stond gepland medio 
mei, maar vanwege corona kan en mag dit niet doorgaan. Erg jammer natuurlijk, want in het 

verleden werd hier door De Pin Pongers volop aan meegedaan. Maybe better next year! 
 

HERHAALDE OPROEP: SPORTTASSEN TIJDENS NTTB WEDSTRIJDEN 
 

Steeds vaker begint het op te vallen dat de thuiswedstrijden van TTV De Pin Pongers de 
nodige overlast geeft. In dit bericht geen klacht over het geluid, maar over de vele grote 
sporttassen, die op de gebrekkige zitruimte achter de speelveldomheining worden geplaatst. 

Het bestuur hoort graag of de deelnemende competitieleden hiervoor ideeen hebben dit 
‘probleem’ tegen te gaan. Te denken valt aan: het laten staan van de tassen in de 

kleedkamers, in de foyer, op het podium achter het gordijn, de gang(en) enzovoorts. Uw idee 
kan worden ingebracht bij secretaris Jac Rosenboom via e-mail: secretaris@depinpongers.nl. 
 
VOORRAAD BATJES 
 
Woensdag 11 maart 2020 vergaderde het bestuur vooralsnog voorlopig voor de laatste maal 

en besloten is tot de aanschaf van 10 batjes, welke verkocht kunnen worden aan nieuwe 
leden. Het betreffen batjes voor de beginnende speler, waarbij tegen mooie prijzen degelijk 

materiaal kan worden aangeschaft. Voor meer informatie omtrent materiaal kan men zich 
wenden tot penningmeester Eelco Ligtenberg, tevens ons contactpersoon van onze 
materiaalleverancier (NedRo). E-mailadres: penningmeester@depinpongers.nl.  

 
JUBILEUMBOEK 
 

Sinds de recent gehouden Algemene Ledenvergadering zijn de befaamde jubileumboeken van 
TTV De Pin Pongers in de verkoop gebracht. De geschiedenis van onze vereniging van de 

afgelopen 35 jaar is hiermee in beeld en geschrift gebracht. De prijs van dit boek bedraagt 
slechts €19,95 per boek en kan worden besteld bij voorzitter René Schijven, via e-mail: 
voorzitter@depinpongers.nl. Ook zijn er nog enkele DVD’s van het jubileumweekend (9 en 10 

oktober 2015) te koop voor €15,00. Dit kan bij penningmeester Eelco Ligtenberg. 
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EINDE REMMERSWAAL ACCOUNTANTS DUO-CUP 2019/2020 
 

Bericht: Lou Aanraad, d.d. 24 maart 2020. 
 

Gezien de aangescherpte Corona-maatregelen moeten we besluiten dat de duocup-finaleweek 
(11 tot en met 16 mei) niet doorgaat. 

  
Zoeken naar alternatieven voor speelronde 3 die vorige week gespeeld zou worden + 
speelronde 4 (finale) wordt een erg moeilijke zaak, zeker omdat er weinig zinnigs gezegd kan 

worden over het verdere verloop van het Corona-virus. 
  

Daarom nemen wij van de duocup-crew het besluit dat de rest van duocup-seizoen 2019-
2020 komt te vervallen. 
  

Wat doen we met de deelnamegelden ? 
- omdat het terugbetalen van de deelnamegelden nogal wat rompslomp geeft willen we geen 

restitutie doen van de deelnamegelden. 
- Deelname volgend seizoen is gratis voor teams die dit jaar hebben meegespeeld (dus 

betaald). 
  
Wat doen we met de (nog niet ontvangen) sponsorgelden ? 

Omdat we nog maar weinig kosten hebben we gemaakt in het huidige duocup-seizoen hoeven 
de sponsoren hun toegezegde bedragen niet over te maken. 

Nedro Trade & Consultancy heeft al wel het toegezegde bedrag overgemaakt. Deze sponsor 
kan volgend seizoen als sponsor aan de duocup verbonden blijven voor een in onderling 
overleg te bepalen bedrag. 

  
De “huisbrouwers” van het duocupbier hebben een heel behoorlijke voorraad duocupbier 

gebrouwen en gebotteld. 
Het is onze bedoeling om tijdens de eerste speelavond van seizoen 2020-2021 een flesje bier 
uit te reiken aan de deelnemers, ter compensatie van het afgebroken seizoen 2019-2020. 

  
Ik ga er vooralsnog vanuit dat seizoen 2020-2021, het 25ste duocup-seizoen normaal 

gespeeld kan worden met 3 speelrondes + finalewedstrijden die bij Harella gespeeld zullen 
worden. 
  

Wij van de duocup-crew wensen jullie gezondheid en geduld toe in deze vervelende periode 
en hopen jullie terug te zien in het jubileum-seizoen van de duocup 

  
Groeten 
Johan en Henk en John en Lou 

 

  
 

http://www.depinpongers.nl/
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EINDE COMPETITIE 
 

Zondag 29 maart 2020 deed wedstrijdsecretaris Albert de Jong onderstaande mededeling 
namens de NTTB. Hierbij nogmaals het landelijke bericht. 
 
 

Aan: alle wedstrijdsecretarissen van de verenigingen van de afdeling ZuidWest Het 
Bondsbureau Bestuur afdeling ZuidWest Competitieleiders afdeling ZuidWest Maastricht,  
 

28 maart 2020 Betreft: Einde competitie  
 

Beste wedstrijdsecretaris,  
 
De regering heeft in overleg met het RIVM en de GGD besloten om alle bijeenkomsten 

ongeacht het aantal personen dat aanwezig is te verbieden tot en met 1 juni 2020. Hieronder 
vallen ook alle sportwedstrijden en trainingen.  

 
Als gevolg hiervan heeft de NTTB besloten de landelijke competitie per direct te beëindigen. 
En adviseert de afdeling dit ook te doen. Wij als afdeling hebben besloten dit advies op te 

volgen en beëindigen per direct de competitie, dit geldt zowel voor de jeugd- als 
seniorencompetitie.  

 
Wat heeft bovenstaande tot gevolg:  

 
1. Alle nog te spelen wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2020 komen te vervallen.  
 

2. Alle gespeelde wedstrijden worden nietig verklaard.  
 

3. De promotie en degradatie van de najaarscompetitie 2019 zijn van kracht voor de indeling 
van de najaarscompetitie 2020, mits teams niet dusdanig gewijzigd worden dat de teamrating 
sterk verandert.  

 
4. De indeling van de voorjaarscompetitie 2020 dient als leidraad voor de indeling van de 

najaarscompetitie 2020. Dit zou kunnen betekenen dat dezelfde teams in een poule komen te 
zitten, echter gaan we de competitie niet 1 op 1 overnemen. Dit maakt het mogelijk om sterk 
gewijzigde teams omhoog of omlaag te zetten en nieuwe teams toe te voegen.  

 
5. Alle verenigingen dienen de teams opnieuw aan te melden in NAS. Helaas is het technisch 

niet mogelijk om de teams van de voorjaarscompetitie te kopiëren naar de najaarscompetitie. 
Daarnaast moeten verenigingen teams kunnen wijzigen in het geval spelers stoppen of er 
nieuwe spelers moeten worden toegevoegd, dus ook als je géén wijzigingen in je teams hebt 

dienen de teams opnieuw ingevoerd te worden.  
 

6. Mededelingen omtrent de teamopgave voor de najaarscompetitie 2020 zullen snel worden 
bekend gemaakt. Hierin staat dan ook in wat de uiterlijke datum is om teams in te voeren in 
NAS.  

 
7. De nieuwe speeldata voor de najaarscompetitie 2020 zullen wij u spoedig bekend maken. 

http://www.depinpongers.nl/
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EINDSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2020 
Bijgewerkt tot en met zondag 12 april 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% 
 
- De Pin Pongers 1 is het enige team dat in het verkorte seizoen een overwinning wist te 

boeken. Dat deed het in ronde 2 in eigen huis tegen The Back Hands (4) met liefst 8-2. 
- Zowel Pin Pongers 1 als Pin Pongers 2 verloor eenmaal, buitenshuis, met 7-3. Voor het  

eerste team was dit vooralsnog de laatste wedstrijd die men speelde (te Zevenbergen).  
Voor het tweede team was dit het openingsduel (te Made). 
- Zowel Pin Pongers 2 als Pin Pongers 3 wist in het nieuwe decennium nog geen enkel duel te  

winnen. Pin Pongers 2 speelde tweemaal gelijk. Overigens speelde Pin Pongers 1 ook  
eenmaal gelijk. Pin Pongers 3 pakte in haar laatste duel zelfs geen enkel punt: 10-0. 

- Koen Schuurbiers (Pin Pogers 2) en Adrie Raaymakers (Pin Pongers 3) zijn dit seizoen niet  
in actie gekomen. Eelco Ligtenberg (Pin Pongers 2) en Tom Schoonen (Pin Pongers 3) hebben  
slechts aan een speelronde deelgenomen. 

- Pin Pongers 1 verloor geen enkel dubbelspel! Pin Pongers 2 won er twee van de drie en ging 
In het laatste duel nipt onderuit. Pin Pongers 3 bleef puntloos in het dubbelspel. 

http://www.depinpongers.nl/
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 22-03-2020 

 

De Pin Pongers 

 

Nr. Rating Naam BondsNr. LS LJ 

1 1320  Doorn, T.J. van (Tom) (M) 4026749 E 
 

2 1247  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903 F 
 

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

 3273220 F 
 

4 1057  Gils, W. van (Walter) (M) 3065520 F 
 

5 1056  Rosenboom, J. (Jac) (M) 3100605 F 
 

6 1043  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636 F 
 

7 1037  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258 D 
 

8 946  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 

  

11 836  Pijnen, G.J.A. (Ger) (M)
 n
 4019085 

  

12 807  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 ---  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/
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=4026749&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3970903&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3273220&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3065520&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/rating.php?b=3100605&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=4019085&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=3803180&c=2020_1
https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
2020 

 
20 jun  Clubkampioenschappen enkelspel 2020 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
26 jun  Laatste vrijdagavondtraining voorjaar 2020 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
30 jun  Laatste dinsdagavondtraining voorjaar 2020 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
 
Tja, een zeer triest overzichtje, waarbij het ook nog maar de vraag is of het 
clubkampioenschap enkelspel 2020 gehouden gaat worden. Dit kan vooralsnog wel doorgaan, 

maar is het verstandig en goed gepland?  
Het bestuur overweegt ook dit te verplaatsen en ja, als het nog in 2020 gehouden wordt is de 

winnaar nog altijd de clubkampioen van 2020! 
Meer informatie wordt te zijner tijd verstrekt. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
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SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET DORPSHUIS “DE SPIL” 
VOOR VERENIGINGEN EN ANDERE GEBRUIKERS  
 
In het algemeen is de regel, zoals u de ruimte aantreft bij binnenkomst, zo laat u de ruimte ook achter. Heeft u klachten over hoe 
u de ruimte aantreft, laat het ons weten. Wij kunnen dan contact opnemen met de vorige gebruiker en hem/haar hierop 
aanspreken.  
 
Kassa aanzetten en de sleutel op “REG” zetten. Bij pintransacties, het bonnetje van deze transactie in de kassagleuf steken.  
 
De vaatwasser controleren en eventueel leeg maken. Bij het naar huis gaan, de vaatwasser altijd aanzetten, ook wanneer deze 
niet volledig vol is. Dit is handig zodat de gebruikers na u de vaatwasser schoon aantreffen, kunnen legen en deze weer kunnen 
vullen.  
 
Vuil kan in de ronde afvalemmer gedeponeerd worden. Heeft u groot vuil, deponeer dit graag in de verrijdbare vierkante 
afvalbak met de groene deksel.  
 
Vergaderingen dienen vooraf doorgegeven te worden aan de beheerder. De beheerder kan deze dan inplannen en plaatsen in 
onze kalender. Het is niet toegestaan om in de foyer te vergaderen. De foyer is een openbare ruimte en moet toegankelijk zijn 
voor iedereen, tenzij dit duidelijk is afgesproken en overeengekomen met de beheerder.  
 
Na gebruik van glazen of kopjes in onze vergaderruimtes, graag de vaat meenemen naar beneden en in de vaatwasser zetten.  
 
Iedere vereniging heeft een contactpersoon of anderen die de bar voor zijn/haar club draait. Deze contactpersoon is bij de 
beheerder bekend en is ook het aanspreekpunt voor de beheerder.  
 
Om de prijzen van Port en wijn voor alle gebruikers aantrekkelijk te houden, vragen wij u om de glazen op een normale manier 
in te schenken. Er gaan 6 glazen wijn uit een fles. Wij merken helaas dat dit niet strookt met onze inkopen en het verbruik. Heeft 
u vragen hierover, wij schenken u graag een glas voor!  
 
Een gezellige avond gehad en de koelkasten leeg gemaakt? Wij stellen het zeer op prijs wanneer deze weer aangevuld worden. 
 
Lekker gesport of een goede vergadering gehad, maar was het een beetje fris in de zaal of ruimte en u heeft de verwarming wat 
hoger gezet, zet de thermostaat weer terug wanneer jullie klaar zijn . Denk aan het milieu en onze portemonnee.  
 
Tijdens de zomerperiode kan het best warm zijn in de grote zaal en de blauwe zaal. Het is ten strengste verboden om de 
achterdeuren open te zetten, dit geldt ook voor de nooddeuren in de gymzaal.  
 
Bij het sluiten van het Dorpshuis even de toiletten controleren of deze zijn doorgespoeld. Alle ruimtes controleren of de lichten 
uit zijn en kijken, of iedereen uit het pand vertrokken is. Het alarm aanzetten door de token op het sterretje te richten. 
Buitendeur afsluiten met de sleutel.  
 
Deze spelregels zijn nauwkeurig en zeer overwogen samengesteld door onze beheerder en het bestuur, graag zien wij dat deze 
spelregels nageleefd worden.  
 
U kunt hierop aangesproken worden. Heeft u zelf nog suggesties of ideeën, wij staan hier natuurlijk altijd voor open. Bespreek 
het met Paula, Janine of Vincent. Of stuur een email naar: info@despilwouwseplantage.nl  
 
Hartelijk dank voor het naleven van onze spelregels namens het beheer en het bestuur van Dorpshuis “De Spil”. 

 

 
 
 
 
 

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 april zijn:  
 
08 Albert de Jong 

30 Kees Verhoeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

stond de boeteteller van ttv De Pin Pongers het hele seizoen 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/
http://www.nttb-zuidwest.nl/

