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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 30 mei 2020            Nieuwsbrief 390 
 
 

MISSEN JULLIE HET OOK? 

 
Het is al weer ruim een maand geleden dat er een nieuwsbrief is uitgebracht. Hoewel er in de 
tussentijd niet gespeeld kon worden is het toch wel weer hoog tijd voor een verse editie. 

Ondertussen is er ook weer volop nieuws te melden. De redactie was voornemens om niet 
continu “Corona updates” te geven, omdat je daar toch voldoende items op het nieuws van 

meekrijgt, maar nu is er ook genoeg ‘ander’ nieuws. De meeste leden willen onderhand wel 
weer aan de bak en als we de regering horen is er licht aan het einde van de tunnel. Nog 
even volhouden en dan zien we jullie allen graag weer terug op de trainingen! 

 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 

- Diverse bestuursbesluiten na de recent gehouden vergaderingen; 
- Voorlopige planning tafeltennisactiviteiten; 
- Wie, wat, waar en hoe en precies? 

 
En vele andere zaken! 

 
PLANNINGEN TRAININGEN 2020 
 

In de maanden april en mei 2020 kon er niet gespeeld worden en ook in juni 2020 is het 
verboden om in Nederland zaalsporten te beoefenen. Dorpshuis De Spil en buurthuis De 
Geerhoek zullen deze maand wel weer opengaan, maar voor De Pin Pongers is enkel ruimte 

aan de bar. Wellicht leuk om daar bij aan te schuiven en tijdens een borrel de vooruitzichten 
te bespreken. Laten via de deze weg wel even benadrukken dat de inmiddels bekende regels 

nageleefd dienen te worden!  
 

Let op: in de maanden juli en augustus zouden beiden accommodaties aanvankelijk gesloten 
zijn. Het bestuur had in elk geval aan het begin van het jaar deze weken niet gereserveerd. 
Veel Nederlanders gaan dit jaar niet op vakantie en het is goed mogelijk dat de buurthuizen 

dit jaar deze zomer wel opengaan of open blijven. Of er dan ook door De Pin Pongers van 
gebruik gemaakt kan worden is nog even de vraag en het bestuur is hierover nog in gesprek 

met de besturen van beide dorpshuizen. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.  
 

 
 

http://www.depinpongers.nl/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020 UITGESTELD NAAR DECEMBER 

 

In de vorige Nieuwsbrief werd al een melding gemaakt dat het jaarlijkse NedRo Invitatie 
Dubbeltoernooi, dat gepland stond op vrijdag 12 juni 2020, dit jaar geen doorgang kon 
vinden. Het moge duidelijk zijn dat ook de clubkampioenschappen enkelspel 2020, die 

gepland stonden op zaterdag 20 juni 2020 eveneens komende maand niet doorgaan. Hoewel 
dit toernooi natuurlijk veel groter is dan het EK Voetbal, de Olympische Spelen, Le Tour De 

France, Roland Garros en Wimbledon, is het de organisatie toch gelukt om dit jaar nog een 
eindtoernooi te kunnen plannen. De clubkampioenschappen enkelspel 2020 bij TTV De 
Pin Pongers zijn verzet naar zaterdag 19 december 2020. Het wordt dit jaar dus een 

wintereditie. Bram van der Stelt en Koen Schuurbiers blijven voorlopig dus even de huidige 
clubkampioenen. Meer informatie hieromtrent volgt te zijner tijd, maar de datum kan dus 

alvast worden genoteerd in de agenda! 
 

GEEN LA VUELTA 2020 IN DE PIN, DE BOULEVARD BLIJFT LEEG 
 

Hoewel ‘De Hel van De Pin’ natuurlijk het echte jaarlijkse wielerspectakel van Wouwse 
Plantage is, zou dit jaar ook La Vuelta door Pindurp razen. Helaas heeft het corona-virus door 
veel evenementen reeds een streep gezet en gaat de wielerevenmenten helaas niet door. De 

boulevard zou dit jaar rood kleuren, maar zal grauw zijn. Overigens zal ook in 2021 La Vuelta 
niet door Nederland gaan, maar mogelijk wel in 2022…  

De gros rode tafeltennisballen, die speciaal voor onze deelname aan dit feestweekend waren 
besteld, konden nog kosteloos worden geannuleerd. Hopelijk zijn er over 2 jaar voldoende 
mensen die zich alsnog beschikbaar willen stellen ons clubje te promoten tijdens dit 

feestweekend.  

 
PIN PONGERS SUPERCUP 2020 EERSTE VRIJDAG VAN SEPTEMBER? 
 
De jaarlijkse strijd om de Pin Pongers Supercup 

aan het begin van het najaarsseizoen kan, als de 
regering het toelaat, weer gewoon van start gaan op 
de eerste vrijdagavondtraining van het najaar, welke 

dan normaliter zou zijn op vrijdag 4 september 
2020.  

 
Het bestuur moet natuurlijk een slag om de arm 
houden als het gaat om de planning, maar wat 

vaststaat is dat eens te meer het doel van deze grote 
prijs, namelijk iedereen weer uit de luie stoel krijgen 

en direct voor een prijs te laten spelen, een goede 
reden kan zijn om in september er vol voor te gaan.  
 

Hierbij de vraag vanuit het bestuur of de huidige 
bezitters van de wisselbokalen deze aan voorzitter 

René Schijven kan overhandigen, zodat jullie namen 
vereeuwigd kunnen worden en we de bekers weer 

kunnen uitreiken op de toernooidag. Bij de jeugd won 
vorig jaar Bram van der Stelt, bij de senioren was de 
winnaar Tom van Doorn. 

http://www.depinpongers.nl/
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NIEUWE SLEUTELHOUDER TTV DE PIN PONGERS 
Het bestuur van De Pin Pongers heeft bij het bestuur van Stichting De Spil verzocht om een 

‘eigen’ sleutel van dorpshuis De Spil. In het verleden opende trainer Phil Quik de deuren van 
het dorpshuis en tot voor kort deden Adrie en Janine Raaymakers dat of kon bij hen sleutel 
worden opgehaald. Daar Janine sinds begin dit jaar niet langer deel uitmaakt van het bestuur 

was het wenselijk een extra sleutel te verkrijgen, of beter gezegd: een sleutel voor de 
vereniging. Uiteraard kan bij Adrie en Janine de sleutel nog worden opgehaald, maar in 

principe is het de bedoeling dat vanaf het moment dat de nieuwe sleutel in omloop is hiervan 
gebruik te maken.  
Omdat het volgens beide besturen wenselijk was dat diezelfde nieuwe sleutel in Wouwse 

Plantage blijft heeft algemeen bestuurslid Lisette van den Muijsenberg-Van Meel zich bereid 
gevonden deze bij haar te houden. De sleutel kan bij haar thuis op vrijdagavonden worden 

afgehaald op adres: Kerkstraat 26-A in Wouwse Plantage. Voor de derde maal blijft de sleutel 
van dorpshuis De Spil dus gewoon in de Kerkstraat: lekker makkelijk!  
 

Voor de volledigheid: van de kast in De Geerhoek zijn drie sleutels in omloop, welke verdeeld 
zijn onder hoofdtrainer Walter van Gils, penningmeester Eelco Ligtenberg en voorzitter René 

Schijven. Van het buurthuis zelf is geen sleutel in bezit, daar enkel getafeltennist kan worden 
als De Geerhoek ook daadwerkelijk open is! 
 

WEBSITE EEN ROMMELTJE 

De website van TTV De Pin Pongers, www.depinpongers.nl, was jarenlang de meest up-to-
date website van Nederland. Dit is overigens niet sarcastisch bedoeld! Net voordat 
webbeheerder Iwan Luijks van Mexaplex de site vorig jaar wilde overdragen aan het bestuur 

crashte deze. Op verzoek is de site nog wel overgezet naar WordPress en heeft deze nog wel 
een tijdje gedraaid, maar de klad is er in gekomen. Na 6 jaar altijd bij te zijn geweest is 

eigenlijk alleen nog maar van Facebook gebruik gemaakt en natuurlijk de periodieke digitale 
Nieuwsbrief. Voorzitter René Schijven heeft te kennen geven de werkzaamheden voor de site, 
die ondertussen door gebrekkig onderhoud rommelig is geworden, graag over te dragen. 

Penningmeester Eelco Ligtenberg gaat een poging wagen en schakelt hulp in uit zijn netwerk. 
Hoofdtrainer Walter van Gils zal assisteren en uiteraard zal René, die het dan naar alle 

waarschijnlijkheid toch niet volledig los kan laten, zo nu en dan ook meehelpen. Hulp, 
suggesties en ideeen zijn natuurlijk altijd welkom en laat dit het bestuur dan ook weten. Bij 
voorbaat dank! 

 

WHATSAPP-GROEPSGESPREKKEN DE PIN PONGERS  
Het is de redactie bekend dat er meerdere groepsgesprekken op WhatsApp in omloop zijn 
inzake TTV De Pin Pongers. Bovenal natuurlijk mooi dat we via deze weg kort en snel met 

elkaar kunnen communiceren en van informatie kunnen voorzien. Het tikken van een 
Nieuwsbrief kost veel tijd en met WhatsApp kunnen zaken vlot afgetikt worden. Aan de 

andere kant jammer: Nieuwsbrieven worden opgeslagen en zijn over 35 jaar nog te 
raadplegen? Daarnaast is het niet altijd bevorderlijk geweest voor de opkomst van de 

trainingen, maar het bestuur is desondanks toch van mening dat we mee moeten in de vaart 
der volkeren. Dat wil zeggen dat iedereen, die nog niet de app Training Tafeltennis zit  
binnenkort een uitnodiging ontvangt per mail met de vraag of hij/zij toegevoegd mag worden, 

zodat via die weg de laatste ingekomen zaken kunnen worden gedeeld. Indien je hiervan 
geen gebruik wilt maken verneemt het bestuur dit natuurlijk graag.  

 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
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MATERIAAL EN CLUBKLEDING BESTELLEN? 
 
In januari 2020 werd het nieuwe clubshirt van De Pin Pongers van het merk Tibhar 

gepresenteerd, met het fraaie en grote logo van hoofdsponsor Dierenpension Hoevekestijn. 
Middels dit shirt kunnen we ons als club weer goed presenteren. Voor wie nog geen shirt 

heeft en er wel eentje zou willen hebben kan men terecht bij penningmeester Eelco 
Ligtenberg, tevens eigenaar van NedRo Trade & Consultancy, co-sponsor en tevens 
materiaalleverancier van onze vereniging. Voor meer informatie mail je naar 

penningmeester@depinpongers.nl. Ook voor een bijpassend broekje kun je hier terecht.   
 
VOORRAAD BATJES 
 
Tijdens de bestuursvergadering van begin maart 2020 

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. Deze zijn reeds binnen. Overigens is het 

voor veel (huidige) leden wellicht een mooi moment 
om te kijken of het materiaal allemaal nog in orde is. 
Voor meer informatie zie bericht hierboven. 

 

DUO-CUP 2019/2020 VOORTIJDIG BEEINDIGD, SPONSOREN BEDANKT! 
 
In de vorige Nieuwsbrief werd al gemeld dat de jaarlijkse Remmerswaal Accountants DUO-

Cup voortijdig beeindigd was. Aanmelden voor de editie van 2020/2021 kan reeds via 
duocup@ziggo.nl. Dit wordt dan overigens de 25e jaargang. NedRo Trade & Consultancy had 

zijn bijdrage als sponsor reeds voldaan en kon afgelopen week een kratje DUO-Cup-Bier 
tegemoet zien. De Crew heeft besloten om de sponsoring voor volgend seizoen voort te 
zetten, een prima gebaar waardoor NedRo ook volgend jaar weer in de wedstrijdverslagen zal 

prijken. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:penningmeester@depinpongers.nl
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SPONSOREN BEDANKT EN STERKTE! 
 

Ja, nog een stukje over sponsoren, want in deze Corona tijd is het absoluut belangrijk dat we 
niet vergeten dat we ons bestaansrecht te danken hebben aan onze sponsoren. Op het terrein 
van Dierenpension Hoevekestijn was het de afgelopen weken rustiger dan ooit. Cafetaria 

Funny moest noodgedwongen dicht, maar is sinds begin deze maand overigens weer open. 
Op Facebook konden we onderstaand bericht lezen en via deze weg roept de redactie op om 

ook bij Funny weer eten af te halen en de lokale ondernemers niet te vergeten! 
 
Beste klanten, 

Vanaf 01-05-2020 zijn wij weer geopend, echter alleen voor het afhalen van uw bestelling. 
Onze openingstijden zijn: 

Maandag : Gesloten 
Dinsdag t/m zondag : 11.00 – 21.00u 
Omdat we uw en onze veiligheid en gezondheid voorop stellen hebben wij een paar regels 

opgesteld. 
1.Onze medewerkers dragen mondkapjes en handschoenen. 

2.U kunt uw bestelling alleen telefonisch doorgeven en daarbij ook aangeven ofdat u met pin 
of contant wenst te betalen. 
3.Wij vragen u uw telefoonnummer vooraf bij de telefonische bestelling door te geven en te 

wachten in uw voertuig. Indien u op ons terras wilt wachten geven wij u een tafelnummer 
door waar u kunt wachten op uw bestelling. U wordt gebeld wanneer uw bestelling klaar is en 

deze kunt u dan bij de voordeur ophalen en betalen. (kom aub alleen ophalen niet met het 
hele gezin)  
4.Wegens personeelstekort en deze nieuwe situatie, kan de wachttijd langer zijn dan dat u 

van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip. 
5.Neemt u de richtlijnen van het RIVM in acht. 

Excuses voor het ongemak, en een goede gezondheid teogewenst. 
Team chinese indisch restaurant / cafetaria funny 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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ARIAN TAK GEFELICITEERD! 
 

En dan nu nog een stukje over sponsoren en ditmaal in het bijzonder Arian Tak, eigenaar van 
hoofdsponsor Dierenpension Hoevekestijn. Arian bereikte eerder deze maand de bijzondere 
mijlpaal van 50 jaar. Op Facebook gaven we hier op de dag zelf al aandacht aan, maar ook nu 

willen we nog even stilstaan bij deze mooie leeftijd. Arian, van harte gefeliciteerd!  
 

 
 
SPONSORKLIKS!!! 
 

En nog een laatste stukje over sponsoring, dan hebben we alles wel gehad denk ik. Corona 
heeft de online omzet natuurlijk een enorme boost gegeven. Maar, indien je online iets 
besteld kun je daarbij ook TTV De Pin Pongers steunen. Dat is heel eenvoudig. Ga naar 

www.depinpongers.nl en klik op de homepagina rechtsboven op de het logo van Sponsorkliks. 
Doe je online aankoop bij de webshop naar keuze op de manier zoals je dat gewend bent. 

Stiekem gaat 2 tot 10% van het aankoopbedrag naar onze clubkas. Je aankoop kost je geen 
cent extra, maar je steunt wel je clubje. Mooi toch! 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
http://www.depinpongers.nl/
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NTTB INTRODUCEERT HET DIGITALE WEDSTRIJD FORMULIER 
 

Bron: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/  
 
De Tafeltennissport in Nederland werkt tot nu toe nog steeds met papieren wedstrijdbriefjes. 

Inmiddels is het in veel sporten gebruikelijk om alleen nog met elektronische verwerking van 
uitslagen te werken. In 2018 is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een digitaal 

wedstrijdformulier (DWF). In de zomer van 2019 is een eerste ontwerp van een DWF 
gemaakt, die aangeboden gaat worden in de vorm van een App voor de mobiele telefoon (of 
tablet). Immers 92,1% van Nederland heeft een mobiele telefoon met internettoegang (bron: 

CBS 2019). De app biedt daarnaast nog extra faciliteiten en is gekoppeld aan het NTTB-
Administratiesysteem (NAS). 

 
De NTTB App heeft een aantal voordelen voor de gebruikers. Allereerst is de databescherming 

volledig conform AVG, omdat de app eigendom is van de Tafeltennisbond. Ook de code van 
de app, de data, kortom alle rechten zijn van de bond zelf. Invullen van uitslagen is 
makkelijk, gekoppeld aan NAS én daarmee direct officieel. Extra functionaliteiten voor de 

gebruiker zitten vanaf de start in de app en kunnen nog worden toegevoegd. De app zal in de 
toekomst hét communicatiemiddel zijn om alle leden te voorzien van de voor hen relevantie 

informatie. 
 
Wij begrijpen dat velen van jullie met TTapp werken. Omdat TTapp niet in eigendom is van de 

bond kunnen bovengenoemde voorwaarden niet; niet volledig; of niet binnen 
randvoorwaarden worden ingevuld. TTapp kan gebruikt blijven worden, de data uit NAS blijft 

beschikbaar. Het schrijven van uitslagen naar NAS kan echter alleen via de NTTB App. 
De app zal in 2020 beschikbaar komen in de Appstore en Google Play Store. Een 
aankondiging daarvoor volgt.  

 
Ook zal vooraf nog (veel) meer informatie over de App worden 

gedeeld en is er een ‘Veelgestelde Vragen‘ -pagina.  
In de rechterbovenhoek (van de homepagina van 
bovengenoemde link in de bron) staat een link naar een 

presentatie over de App. Tevens is er een introductievideo. 
 

Het lijkt er op dat dit het definitieve einde is van de TT-App, waar 
veel mensen altijd wel behoorlijk tevreden over waren. 
 

Wedstrijdsecretaris Albert de Jong was de eerste gebruiker 
namens onze vereniging. Wie volgt er?  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.depinpongers.nl/
https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/
https://tafeltennis.nl/eredivisie/competitie-dwf-qas/
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SPELREGELBEWIJS NTTB 
 

Bron: https://www.nttb.nl/nieuws/attentie-jeugdleden-haal-je-spelregelbewijs-tafeltennis-
masterz/ 
 

Eerder is al aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een vereiste is 

voor competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1 oktober 2019 kan 
iedereen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar* zijn spelregelbewijs behalen 
via www.tafeltennismasterz.nl. Wel is het handig dat je eerst even oefent voordat je 

het bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan 
allemaal op de website. 

 
Volg het onderstaande stappenplan: 
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl 

2. Ga naar ‘Login voor je bewijs 
3. Voer je bondsnummer in 

4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen] 
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres zoals geregistreerd in 

NAS** 
6. Klik op de link 
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord 

8.  Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig 
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord 

 
* Senioren die het spelregelbewijs willen halen (graag!) kunnen een mail met hun 
bondsnummer sturen aan opleidingen@tafeltennis.nl. Als je bondsnummer is ingevoerd in het 

systeem krijg je een bevestiging en loopt de procedure zoals hierboven. 
 

** Je ontvangt de mail op het mailadres dat in het NTTB Administratie Systeem geregistreerd 
staat. Niets ontvangen? Check eerst nog even je spambox. Zit de mail daar niet in vraag dan 
aan de ledenadministrateur van je vereniging om het juiste e-mailadres in de administratie te 

zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
https://www.nttb.nl/nieuws/attentie-jeugdleden-haal-je-spelregelbewijs-tafeltennis-masterz/
https://www.nttb.nl/nieuws/attentie-jeugdleden-haal-je-spelregelbewijs-tafeltennis-masterz/
http://www.tafeltennismasterz.nl/
http://www.tafeltennismasterz.nl/
mailto:opleidingen@tafeltennis.nl
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Om alvast het goede voorbeeld te geven heeft 

voorzitter René Schijven (als eerste Pin Ponger) 
dit certificaat behaald.  

 
Bij de gegevens van de nationale ranglijst (de 

ELO Rating) wordt hiervan een melding 

gemaakt.  
 

Indien je na het doornemen van de theorie het 
examen haald kun je bijgaand certificaat 

downloaden: 
 

Iedereen veel succes toegewenst! 
 

 
 

 
 

E-LEARNING ‘VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN’ 
 
Bron: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken  

 

De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is vanuit ons in samenwerking met VWS en drie andere 
branches speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers/medewerkers van sportkantines. Met de 
juiste kennis kun je goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. 

 
In drie online modules, afgesloten door een toets, leren we je welke regels er gelden voor 

verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties en vooral hoe je 
kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen. 
 

Het is een snelle, toegankelijke en leuke manier om te leren wat verantwoorde 
alcoholverstrekking inhoudt. Voor mensen die een diploma ‘sociale hygiëne’ hebben behaald 

is de e-learning een waardevolle opfriscursus. 
 

Het is verplicht om altijd minstens één persoon bij de bar aanwezig te hebben die het 
bijbehorende certificaat of het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. Wat NOC*NSF betreft 
is deze e-learning een ‘must’ voor iedereen die achter de bar staat in een sportkantine. 

 
De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen ter 

bevordering van verantwoord alcohol gebruik in de sportkantines en gratis te gebruiken voor 
de hele sport. 
 

Bij afwezigheid van de beheerder in De Spil en het bestuur van De Pin Pongers kan enkel 
achter de bar gestaan worden als men in bezit is van het bovengenoemde certificaat. Indien 

je na het behalen van het examen dit certificaat download en uitprint en met een kopie van je 
legimatiebewijs afgeeft aan Stichting De Spil kan bij controle altijd worden aangetoond dat 
men over de juiste kennis en papieren beschikt. Namens het bestuur bedankt!  

http://www.depinpongers.nl/
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
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TEAMINDELING NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 
 

Wedstrijdsecretaris Albert de Jong heeft eerder deze maand een oproep gedaan aan alle leden 
met de vraag of hij / zij weer wilt deelnemen aan de volgende competitie: de NTTB 
Najaarscompetitie 2020. Laten we met zijn allen hopen dat deze van start kan gaan en 

helemaal uitgespeeld kan worden! De feiten en cijfers van de NTTB Voorjaarscompetitie 2020 
zijn overigens verderop in deze Nieuwsbrief nogmaals terug te vinden. 

 
De redactie is verheugd te kunnen melden dat alle spelers van afgelopen seizoen zich weer 
hebben ingeschreven voor de komende competitie. Hieronder een klein overzichtje van de 

teams van De Pin Pongers, zonder nadere toelichting of klasse, met de namen van de spelers 
in alfabetishe volgende: 

 
Pin Pongers 1: 
 

Tom van Doorn 
Albert de Jong 

Jac Rosenboom 
Koen Schuurbiers 
 

Pin Pongers 2: 
 

Walter van Gils 
Rose-Marie de Koning  
Eelco Ligtenberg 

René Schijven 
 

Pin Pongers 3: 
 
Michael van Loon 

Ger Pijnen 
Marjan Quak-De Groot 

Adrie Raaymakers 
Tom Schoonen 

Kees Verhoeven 
 
Iedere deelnemer veel succes, maar bovenal veel plezier toegewenst! 
 
SPORTTASSEN TIJDENS NTTB WEDSTRIJDEN 
 

Het bestuur heeft besloten om tijdens de NTTB thuiswedstrijden van TTV De Pin Pongers de 
banken iets naar voren te schuiven, zodat hierachter ruimte ontstaat om de veelal grote 

sporttassen te bergen. In eerste instantie werd gedacht aan het plaatsen van de tassen in de 
gang, foyer of kleedkamer, maar dit werd mogelijk als onwenselijk gevonden. Ook het 
gebruik van het podium of de ruimte richting de kasten werd als onhandig beschouwd, want 

tussen de wedstrijden door is er toch vaak de behoefte aan het snel kunnen pakken of bergen 
van persoonlijke eigendommen. Het bovengenoemde plan is een idee en misschien is het 

helemaal niets, maar laten we het op zijn minst proberen! Dank voor jullie begrip! 
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EINDSTAND NTTB VOORJAARSCOMPETITIE 2020 
Bijgewerkt tot en met zaterdag 30 mei 2020 
 
 

Poule C – 3e klasse – senioren: 
 

1. ODT (4)   04-30  1. Tom van Doorn   06/08  75% 
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% 
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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/
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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
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
2020 

 
4 sep  Pin Pongers Super Cup 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.depinpongers.nl 
 
19 dec  Clubkampioenschappen enkelspel 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: 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”. 
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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 mei zijn:  
 
08 Adrie Raaymakers 

10 Lorenzo Aesseloos 

21 Jac Rosenboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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? 

 

De redactie is nog op zoek naar versterking. Vind je het leuk je steentje te willen 

bijdragen en te participeren aan het enige echte clubblad van De Pin Pongers? 

Laat je dan horen en meld je bij via voorzitter@depinpongers.nl, onze dank is 

groot! 

 

HET BESTUUR VERGADERT … 

 
Het bestuur van De Pin Pongers tracht tenminste eenmaal per maand samen te 

komen en te vergaderen over het reilen en zeilen van onze vereniging. Zijn er 

items die absoluut besproken moeten worden of wil je iets kwijt, laat dit het 

bestuur dan tijdig weten.  

Al je inbreng is van harte welkom en wordt met vertrouwen behandeld! 

Ingekomen stukken kunnen worden ingebracht bij secretaris Jac Rosenboom via 

secretaris@depinpongers.nl.  
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DIGITAAL VERGADEREN  

 
Ook ten tijde van Corona heeft het bestuur 

van De Pin Pongers vergadert en dat gaf af 
en toe grappige plaatjes.  
Het was in de editie van april 2020 in het 

begin een beetje onwennig, maar 
uiteindelijk was het absoluut nuttig en niet 

verkeerd. Zo’n digitale meeting middels 
Microsoft Teams zag er zo uit:  
 

Ook secretaris Jac Rosenboom was van de 
partij, zei het enkel middels chat. Afgelopen 

week vergaderde het bestuur weer gewoon 
live, maar uiteraard met de 1,5 meter 
afstand.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CORONA KIEKJES 

 

Sommige leden hebben de afgelopen weken ‘s avonds een balletje geslagen, maar 
slechts een enkele keer was er een goede temperatuur en weinig wind, dus goed 

spel was nauwelijks mogelijk. Hieronder enkele plaatjes van onze openlucht 
activiteiten: 
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ADRIE RAAYMAKERS MET PENSIOEN 

 
Adrie Raaymakers is met pensioen. Zijn laatste 

werkdag ging hij als volgt naar het werk, toen 
nog niet wetende dat een goede 
zomervakantie dit jaar wellicht niet tot de 

mogelijkheden behoort.  
 

Maar, vanaf nu heeft ie alle tijd en kan ie gaan 
wanneer ie wil, toch? Eerder deze maand was 
Adrie jarig, dus langs deze weg dubbel 

gefeliciteerd!  
 

Vanwege Corona is tafeltennissen momenteel 
niet mogelijk, dat moge duidelijk zijn. Adrie 
was echter herstellende van een slepende 

blessure, dus veel tafeltennis heeft ie 
desondanks niet hoeven missen. We hopen je 

snel weer fit achter tafel te zien! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BETERSCHAP CORNE!  

Corne Raats, vader van tweevoudig back-to-back 
clubkampioen jeugd Jim Raats, maar vooral de 

boeken ingegaan als de man die als niet-lid deel 
uitmaakte van de jubileumcommissie in 2015, 
heeft het de afgelopen jaren privé niet makkelijk 

gehad.   
 

Afgelopen week maakte hij een verkeersongeval 
mee en dan besef je dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit en life & leed dicht bij elkaar kan zitten. 

Uit respect geven we geen nadere details over het 
ongeval prijs, maar wensen we Corne veel 

beterschap en sterkte toe in deze toch al moeilijke 
tijd!   
 

http://www.depinpongers.nl/

