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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 9 augustus 2020            Nieuwsbrief 392 
 
 

PROGRAMMA NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 BEKEND 

 
Het is nog maar een paar dagen geleden dat men kon genieten van weer een verse 
Nieuwsbrief, toch lees je vandaag al weer een nieuwe editie. De bond heeft namelijk het 

programma van de NTTB Najaarscompetitie 2020 prijsgegeven en de redactie wil namelijk zo 
snel en zoveel mogelijk de laatste feitjes met onze leden en betrokkenen delen. Ondanks de 

tropische temperaturen, hierbij weer een nieuwe Nieuwsbrief. Veel leesplezier! 
 
In deze editie van de Nieuwsbrief onder andere: 

- Voorlopige planning tafeltennisactiviteiten; 
- De planning van de NTTB Najaarscompetitie 2020; 

- Viering 35 jarig bestaan; 
 
En vele andere zaken! 

 
PLANNINGEN TRAININGEN AUGUSTUS 2020 
 

In de maanden april, mei en juni 2020 kon er niet gespeeld worden, maar in juli konden we 
eindelijk weer aan de bak! De besturen van Dorpshuis De Spil en buurthuis De Geerhoek 

hebben ons de voorbije weken alle ruimte gegeven om onze sport te beoefenen, waarvoor 
dank! Wel wilt het bestuur via de deze weg nogmaals benadrukken dat de inmiddels bekende 
regels nageleefd dienen te worden!  

 
Inmiddels is augustus 2020 aangebroken. Op alle dinsdagen en kan vrijdagen kan er 

weer gespeeld worden, behalve op: 
 

Vrijdag 14 augustus 2020 (in De Spil te Wouwse Plantage). 
 
Op alle overige dagen is iedereen weer van harte welkom! 
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INDELING NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Bijgewerkt tot en met zaterdag 8 augustus 2020 

 
 
Poule C – 3e klasse – senioren: 

 
1. The Back Hands (4) 00-00  1. Tom van Doorn   00/00  00% 

2. Groene Ster (1)  00-00  2. Albert de Jong    00/00  00% 
3. Hotak’68 (3)  00-00  3. Jac Rosenboom   00/00  00% 
4. ODT (4)   00-00  4. Koen Schuurbiers  00/00  00% 

5. De Pin Pongers (1) 00-00  
6. Vice Versa’51 (2) 00-00  Dubbelspel    00/00  00% 

 
 
Poule C – 4e klasse – senioren:  

 
1. Belcrum (10)  00-00  1. Walter van Gils   00/00   00% 

2. Breda (1)   00-00  2. Rose-Marie de Koning  00/00   00% 
3. Het Markiezaat (3) 00-00  3. Eelco Ligtenberg   00/00   00% 
4. ODT (7)   00-00  4. René Schijven   00/00    00% 

5. De Pin Pongers (2) 00-00  
6. Tanaka (4)  00-00  Dubbelspel    00/00   00% 

 
 
Poule D – 6e klasse – senioren:  

 
1. The Back Hands (7) 00-00  1. Michael van Loon  00/00   00% 

2. Irene (7)   00-00  2. Ger Pijnen   00/00   00% 
3. ODT (9)   00-00  3. Marjan Quak-De Groot  00/00    00% 
4. De Pin Pongers (3) 00-00 4. Adrie Raaymakers  00/00   00% 

5. TIOS Terheijden (2) 00-00  5. Tom Schoonen   00/00   00% 
6. Vice Versa’51 (6) 00-00  6. Kees Verhoeven   00/00   00% 

   Dubbelspel    00/00   00% 
 

DUBBELSPEL 
 

Tijdens de trainingsmomenten van De Pin Pongers wordt vooralsnog geen dubbelspel 
gespeeld. Logisch, want de 1,5 meter kan dan niet worden gewaarborgd. Ja, er wordt 

wereldwijd ook weer gewoon gevoetbald, toch wordt dit onderdeel van onze sport niet 
gespeeld. Hoe het zit in de komende tafeltenniscompetitie is momenteel nog onduidelijk. 
Wanneer hierover meer informatie bekend is, zullen de competitiespelers van onze vereniging 

door wedstrijdsecretaris Albert de Jong tijdig worden geinfomeerd.  
 
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 
 
Eventuele beslissingswedstrijden vinden doorgaans plaats op de eerste vrijdag na de laatste 

speelronde. Voor de aankomende competitie zou dit dan zijn op vrijdag 4 december 2020.  
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OUDE BEKENDEN VOOR PIN PONGERS 1 
 

Nu de indeling van de competitie bekend is kan er weer volop worden gespeculeerd over een 
mogelijk verloop van het seizoen en kunnen de tegenstanders weer worden geanalyseerd. 
Voor de senioren van Pin Pongers 1 geldt dat louter tegen bekenden wordt gespeeld. Het 

vlaggenschip van ttv De Pin Pongers bestaat wederom uit Tom van Doorn, Albert de Jong en 
Jac Rosenboom, maar is aangevuld met zesvoudig en huidig clubkampioen Koen Schuurbiers, 

die afgelopen seizoen als reserve was opgesteld in Pin Pongers 2. 
 
De indeling is voor veel verenigingen conform die van de voorjaarseditie en dat geldt zeker 

voor ons eerste team. Wederom mag worden afgereisd naar Roosendaal (ODT 4), 
Oudenbosch (Vice Versa’51 2), Zevenbergen (Groene Ster 1), Sint Willebrord (The Back 

Hands 4) en Hoogerheide (Hotak’68 3).  
 
De Roosendalers stonden vorig seizoen na vier speelronden met 30 punten fier aan kop. ODT 

(4) had maar liefst 11 punten voorsprong op Vice Versa’51 (2), maar het team uit 
Oudenbosch had wel een duel minder gespeeld. Groene Ster (1) uit Zeverbergen bezette met 

18 punten de derde plaats en had daarmee twee punten meer verzameld dan ons team, maar 
wij hadden, net als Vice Versa’51 (2), maar drie wedstrijden gespeeld.  
 

Het team uit ’t Heike had net als De Pin Pongers (1) 16 punten verzameld, maar al vier 
wedstrijden gespeeld. Hotak’68 (3) was in de vorige editie met 11 punten hekkensluiter, al 

werd in het openingsduel tegen hen met moeite een 5-5 gelijkspel uit het vuur gesleept. 
Hoewel tegen The Back Hands (4) in De Spil met 8-2 ruimschoots was gewonnen, was de 
competitie dus nog volledig open. 

 
ODT (4), Groene Ster (1), The Back Hands (4) en Hotak’68 (3) zijn overanderd in hun 

formatie, Vice Versa’51(2) heeft enkele veranderingen ondergaan. 
 
De Pin Pongers (1) start het seizoen op vrijdag 18 september 2020 in eigen huis tegen 

titelfavoriet ODT (4). Tegen de Roosendalers werd in het afgebroken seizoen niet gespeeld. In 
de 18 eerdere onderlingen en individuele wedstrijden heeft De Pin Pongers (1) een negatieve 

balans van 3 gewonnen en 15 verloren. Het belooft derhalve een hels karwei te worden. 
 

Tegen The Back Hands (4) heeft De Pin Pongers (1) een licht voordeel van 9 gewonnen en 7 
verloren. Tegen Vice Versa’51 (2) heeft De Pin Pongers (1) een licht nadeel van 4 gewonenn 
en 6 verloren. Tegen Groene Ster (1) staat De Pin Pongers (1) met 3 gewonnen en 9 verloren 

op een forse achterstand.  
 

Tegen Hotak’68 (3) is het vaakst gespeeld: maar liefst 49 keer. Van al die wedstrijden werden 
er 31 gewonnen en 18 verloren.  
 

Het seizoen wordt besloten met een uitwedstrijd op 27 november 2020 in Oudenbosch tegen 
Vice Versa’51 (2). Ook tegen deze ploeg werd afgelope seizoen helaas niet gespeeld.  
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LASTIGE KLANTEN VOOR PIN PONGERS 2 
 

De senioren van Pin Pongers 2 weten waar ze aan toe zijn: de indeling van de NTTB 
Najaarscompetitie 2020 is vrijgegeven. Het team heeft Koen Schuurbiers afgestaan aan het 
eerste seniorenteam, maar is met Walter van Gils, Rose-Marie de Koning, Eelco Ligtenberg en 

René Schijven verder onveranderd gebleven. 
 

De tegestanders komend seizoen komen uit Breda (Breda 1 en Belcrum 10), Bergen op Zoom 
(Het Markiezaat 3), Etten-Leur (Tanaka 4) en Roosendaal (ODT 7). Nieuw is Het Markiezaat 
(3), daar Die Meede niet langer bij ons is ingedeeld. Tegen het team uit Made werd vorig 

seizoen in de openingsronde nog met 7-3 verloren, waarna nog tweemaal gelijkgespeeld werd 
(tegen Tanaka 4 en tegen Belcrum 9). 

 
Die twee gelijke spelen waren hoogtepuntjes, maar waarvan het nog maar de vraag is of die 
herhaald kunnen worden. Beide tegenstanders zijn vrijwel volledig nieuw en voor ons geen 

onbekenden: het zijn sterkere spelers. Tegen titelfavoriet Breda (1) werd afgelopen seizoen 
niet gespeeld, evenals tegen hekkensluiter ODT (7). 

 
Het seizoen wordt op vrijdag 18 september 2020 geopend met een thuiswedstrijd tegen 
Belcrum (10). In Breda werd destijds tegen Belcrum (9) nog 5-5 gespeeld, maar nogmaals: 

andere tijden en andere tegenstanders! 
Tegen datzelfde Belcrum (10) heeft ons team een negatieve balans van maar liefst 0 

winstpartijen tegen 7 nederlagen. Men kan dus aan de bak! 
Ook tegen Tanaka (4) gaat men het zwaar krijgen: 1 keer winst tegen 12 keer verlies. 
 

Tegen titelkandidaat Breda (1) werd nog niet vaak gespeeld. Van de vier potjes wonnen beide 
partijen er in het verleden 2. Tegen Het Markiezaat (3) werd ook maar zes keer eerder 

gepeeld: 4 gewonnen en 2 verloren.  
 
ODT (7) is de bekendste tegenstander. Tegen hen werd 24 keer eerder gespeeld: 14 keer 

winst en 10 keer verlies. Al met al allemaal lastige klanten dus! 
Het seizoen wordt besloten met een uitwedstrijd op 27 november 2020 in Roosendaal tegen 

datzelfde ODT (7). Tegen deze ploeg werd afgelope seizoen helaas dus niet gespeeld. 
 
 
VERVALLEN VRIJDAGAVONDTRAININGEN 
 

Nu het programma van de NTTB Najaarscompetitie 2020 bekend is gemaakt is ook meteen 
duidelijk op welke vrijdagavonden er niet getraind kan worden, omdat er dan in dorpshuis De 

Spil te Wouwse Plantage thuiswedstrijden zullen plaatsvinden. Daar de bond godzijdank alle 
seniorenteams te allen tijde tegelijkertijd thuis haar wedstrijden laat afwerken komen er 
slechts de minimale vijf vrijdagavondtraining te vervallen. Hieronder de data waarop er niet 

getraind kan worden, maar waarbij uiteraard supporters van harte welkom zijn: 
 

Vrijdag 18 september 2020 
Vrijdag 9 oktober 2020 

Vrijdag 16 oktober 2020 
Vrijdag 30 oktober 2020 
Vrijdag 6 november 2020 
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NIEUWE, PASSENDE UITDAGINGEN VOOR PIN PONGERS 3 
 

De gebeden bij de goden zijn gehoord. De bond heeft de senioren van Pin Pongers 3 
teruggezet naar de 6e klasse en daarmee is het verzoek van onze wedstrijdsecretaris 
gehonoreerd. Gezien de ervaring van het team een te rechtvaardigen beslissing. Dat betekent 

dus veelal nieuwe, maar passende uitdagingen voor ons derde seniorenteam. 
Het team, dat wederom bestaat uit Michael van Loon, Ger Pijnen, Marjan Quak-De Groot, 

Adrie Raaymakers, Tom Schoonen en Kees Verhoeven. 
 
Men mag afreizen naar Oudenbosch (Vice Versa’51 6), Sint Willebrord (The Back Hands 7), 

Terheijden (TIOS Terheijden 2), Roosendaal (ODT 9) en Tilburg (Irene 7).  
 

Na een loodzwaar seizoen in het voorjaar mag men nu dus gaan knallen op een niveau lager, 
maar daarmee wellicht meer spelplezier ondervinden. Men start op vrijdag 18 september 
2020 met een thuiswedstrijd tegen The Back Hands (7). Tegen geen enkele speler van deze 

tegenstander is in het verleden gespeeld, wel zit er een speler bij met een ELO rating van 
1110. For the record: dit is hoger dan welke speler dan ook uit ons tweede seniorenteam… 

 
Ook tegen TIOS Terheijden (2) is nimmer gespeeld en dat geldt ook voor Irene (7).  
 

Tegen Vice Versa’51 (6) is in het verleden wel gespeeld en men heeft een perfecte balans te 
verdedigen: 14 gewonnen en 0 verloren. Tegen ODT is het vaakst gespeeld: liefst 34 keer. 

Ons team lijdt met 21 gewonnen duels tegen 13 verloren potjes. 
 
Al met al voor de meesten van dit team louter nieuwe tegenstanders en dat is ook wel eens 

fijn! Het seizoen wordt besloten met een uitwedstrijd op vrijdag 27 november 2020 tegen 
Vice Versa’51 (6). In Oudenbosch speelt dan ook ons eerste seniorenteam haar laatste 

wedstrijd van dit seizoen. 
 

SLEUTELHOUDERS TTV DE PIN PONGERS 
 

Het bestuur van De Pin Pongers heeft bij het bestuur van Stichting De Spil een tijdje geleden 
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! 
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PIN PONGERS SUPERCUP 2020 EIND AUGUSTUS 
 

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 dinsdag – en  
vrijdagavondtraining van het najaar, welke dan normaliter zouden zijn op dinsdag 25 

augustus en vrijdag 28 augustus 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 er 
daarna in september weer vol voor te gaan.  

De namen van de winnaars van de voorbije edities zijn reeds vereeuwigd, zodat de bekers 
weer kunnen worden uitgereikt op de toernooidag. Bij de jeugd won vorig jaar Bram van der 

Stelt, bij de senioren was de winnaar Tom van Doorn. 

 
SEEDING PIN PONGERS SUPERCUP 2020 
 
JEUGD:      SENIOREN: 
1. BRAM VAN DER STELT 1 – 1   1. TOM VAN DOORN  1 – 2  
2. MART WESENBEEK  2 – 2   2. WALTER VAN GILS  1 – 6  
3. ANIEK MIES   2 – 4    3. RENE SCHIJVEN  1 – 10  
4. SUZANNE VAN GILS  2 – 4   4. ROSE-MARIE DE KONING 1 – 11   
5. ANNE WESENBEEK  2 – 8  5. ADRIE RAAYMAKERS  1 – 17  
6. VEERLE WESENBEEK   2 – 8   6. KEES VERHOEVEN  1 – 20  
7. EMMA VAN GILS  2 – 8   7. TOM SCHOONEN  1 – 38  
8. LUUK VAN GILS   2 – 8   8. JANINE RAAYMAKERS  2 – 38  

 
Toelichting plaatsing (vanwege het coronavirus in 2020 is dit aangepast):  
1. Bij het eerste getal wordt onderscheid gemaakt tussen een volwaardig lidmaatschap en een proeflidmaatschap 
(strippenkaartleden). Het tweede getal is de optelsom van de huidige ELO-rating en de eindstand van de editie van 
vorig jaar. Zo behaalde zowel Rose-Marie de Koning als René Schijven vorig jaar de halve finale, maar staat de 
laatstgenoemde net een plaatsje hoger op de ranglijst. Des te minder “punten” men heeft, des te hoger de ranking 
voor de Supercup 2020.  
 
2. Bij een gelijke stand in punten wordt gekeken naar het resultaat van vorig jaar, de ELO-rating en het soort 
lidmaatschap. Zo eindigden Janine Raaymakers en Tom Schoonen beiden op 38 punten, maar hoewel beiden geen 
ranking hebben deed eerstgenoemde vorig jaar en eventueel dit jaar mee op een wildcard, dus Tom is als 7e 
ingeschaald, terwijl Janine als 8e is geplaatst. 
 
3. Bij de jeugd hebben, van de geplaatste spelers, 2 spelers 4 punten en 3 spelers hebben 8 punten. Bij de senioren 
hebben van de geplaatste spelers, 2 spelers dus 38 punten. Naast het lidmaatschap is er dus een formule losgelaten 
op hun resultaat van vorig jaar en de ELO-rating om de seeding rond te krijgen.  
 
4. Leden die vorig seizoen niet in actie zijn gekomen hebben geen ranking opgebouwd en zijn vanzelfsprekend 
ongeplaatst. Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te doen, graag zelfs! Deze spelers worden middels een 
loting ter plaatse in het wedstrijdschema ingedeeld. 
 
5. Indien een speler op de wedstrijddag, om wat voor reden dan ook, niet van de partij is “schuift” iedereen plekje op 
in de ranking. Dat dit “grote gevolgen” kan hebben voor het schema is de organisatie duidelijk: het zij zo!  
De organisatie hoopt voornamelijk op een sportieve en gezellige avond. Dat de beste mag winnen! 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 01-07-2020 

 
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  
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 
 
2020 

 
11 aug  “Zomeravond dinsdagtraining” (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl 
 
14 aug  GEEN vrijdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
18 aug  “Zomeravond dinsdagtraining” (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl 
 
21 aug  “Zomeravond vrijdagtraining” (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
25 aug  Pin Pongers Super Cup 2020 (jeugd) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl  
 
26 aug  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: n.t.b..   
   Meer info: www.depinpongers.nl  
 
28 aug  Pin Pongers Super Cup 2020 (senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
11 okt  Jubileumviering 35-jarig bestaan ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
20 okt  GEEN dinsdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl  
 
23 okt  GEEN vrijdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
04 dec  Beslissingswedstrijden NTTB Najaarscompetitie 2020 (senioren) 
   Accommodatie: n.t.b.   
   Meer info: www.nttb-zuidwest.nl  
 
19 dec  Clubkampioenschappen enkelspel 2020 (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
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PROTOCOL TTV DE PIN PONGERS INZAKE CORONA 
 
Vanaf 1 juli 2020 zijn zaalsporten weer toegestaan in Nederland. Eindelijk mogen we weer tafeltennissen! Om het 
sporten goed en veilig te laten verlopen heeft het bestuur van De Pin Pongers een protocol opgesteld aan de hand 
van de richtlijnen van de regering, de dorpshuizen en de sportbond. Gaarne hiervan kennis te nemen en je er bij 
aanmelding zoveel mogelijk aan te houden. Voor vragen of opmerkingen kun je je wenden tot het bestuur.  

 
Enkele opmerkingen vooraf 

• Dit protocol is bedoeld voor de trainingsavonden op dinsdag in De Geerhoek en op  vrijdag in De 
Spil en is met name van toepassing op het senioren deel; voor de jeugdtrainingen hoeft er in 
principe niets te veranderen. 

• Zodra in september de competitie begint, veranderen wel wat zaken. Hiervoor komt t.z.t. nog een 
aangepast protocol. 

• Dit protocol is in eerste instantie geschreven voor de situatie in Wouwse Plantage, maar kan met 
een aantal aanpassingen ook worden gebruikt voor de zaal in Wouw. 

• Iedereen die wil komen spelen en/of kijken wordt geacht onderstaande regels goed door te lezen 
en zich hieraan te houden. 

• Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de aanwezige bestuursleden extra letten op 
naleving van dit protocol. 

 
Algemeen 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zonodig testen. 

• Houd 1,5 meter afstand;  deze basisregel geldt voor zowel speelzaal als kantine. 

• Vermijd drukte. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak je handen, in ieder geval voor aanvang en na afloop van het spelen. 

• Douchen is helaas nog niet toegestaan, dus doe dit thuis. 
 

Specifieke tafeltennis regels 

• Aanmelden is verplicht; bij onvoldoende animo kan besloten worden de avond niet door te laten 
gaan, bij te veel aanmeldingen wordt beslist op basis van tijdstip van aanmelden. 
Aanmelden moet via de app “Training tafeltennis”.  

• Om onnodige drukte te voorkomen wordt tussen het einde van de  jeugdtraining en het begin van 
de  senioren training een pauze van een kwartier ingelast. 
De speelavonden/trainingsavonden beginnen om 19.00 uur tot 20.15 uur voor de jeugd. De 
trainingen/vrij spelen momenten voor de senioren starten om 20.30 uur, wat betekent dat deze 
leden pas om dit tijdstip op de speellocatie worden verwacht. 
Iedereen wordt geacht zich strikt aan deze tijden te houden. 

• Er wordt in eerste instantie – om ervaring op te doen - gespeeld op 3 tafels, in een latere fase 
eventueel uit te breiden naar 4; er worden per avond maximaal 12 spelers toegelaten. 

• Er wordt alleen enkelspel gespeeld, er wordt NIET gedubbeld. 

• Het aantal personen wat één en dezelfde bal aanraakt wordt geminimaliseerd.  
Tussen de tafels worden speelveldomrandingen geplaatst. 
Iedere tafel speelt met eigen balletjes. Ballen die bij een andere tafel belanden worden NIET door 
anderen opgepakt/aangeraakt; per tafel 1 bal en daar ga je in principe zelf altijd achteraan. 
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• Wanneer aan een tafel 1 of 2 nieuwe spelers verschijnen, wordt ALTIJD een nieuw balletje gepakt 
en wordt voordat begonnen wordt met spelen eerst de tafel gereinigd. 

• Na het spelen gebruikte balletjes worden gedeponeerd in een ‘ontsmettingsbak’. De ballen kunnen 
de volgende week opnieuw gebruikt worden. 

• Gedurende het spelen wordt NIET van kant gewisseld. 

• Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek. 

• De leden die niet aan het spelen zijn blijven bij de speeltafel vandaan en blijven op minimaal 1,5 
meter van elkaar. 

 
Aanvullende regels voor de zaal in Wouwse Plantage 
Passeer elkaar zo weinig mogelijk. 
Dit kan als volgt worden gerealiseerd: 

• Spelers op tafel 1 gaan naar toilet en/of kantine en weer terug naar de zaal via de materialen opslag 
ruimte en de blauwe zaal. 

• Spelers die gebruik maken van tafel 2 verlaten de zaal en komen weer binnen via de middendeur in 
de zaal. 

• Spelers die gebruik maken van tafel 3 doen dit via de schuifdeuren. 
 

Trainingsavonden op dinsdagen in buurthuis De Geerhoek (Wouw) 
Juli: de 7e, de 14e en de 21e.  
Augustus: de 11e en de 18e.  
De Geerhoek is hoe dan ook gesloten op dinsdag 28 juli en dinsdag 4 augustus 2020. 
Officiële start najaarsseizoen 2020 in Wouw: dinsdag 25 augustus 2020. 
 
Trainingsavonden op vrijdagen in dorpshuis De Spil (Wouwse Plantage) 
Juli: de 3e, de 10e, de 17e, de 24e en de 31e. 
Augustus: de 7e en de 21e.  
De Spil is hoe dan ook gesloten op vrijdag 14 augustus 2020. 
Officiële start najaarsseizoen 2020 in Wouwse Plantage: vrijdag 28 augustus 2020. 
 
Het kan zijn dat in de loop der tijd de regels worden versoepeld of juist aangescherpt. Wanneer dit het 
geval volgt er een nieuw protocol. Iedereen een goede gezondheid toegewenst en graag tot op onze 
speelavonden! 
 
Het bestuur. 
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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 augustus is:  
 

22  René Schijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 verzamelden, 

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.  

 

De volgende bestuursvergadering staat gepland op: woensdag 26 augustus 2020. 
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JUBILEUMVIERING 35-JARIG BESTAAN 

 
Op Facebook was reeds een eerste aankondiging gedaan, maar via deze weg 

willen we alle leden en betrokkenen nogmaals alvast uitnodigen voor de viering 
van het 35-jarig bestaan van de club en wel precies op de dag zelf: 11 oktober 
2020.  

 
Het bestuur heeft reeds ‘groen licht’ gekregen van het bestuur van De Spil om op 

de bewuste zondag een reunie te houden in het dorpshuis van Wouwse Plantage. 
Het licht kan eigenlijk beter voorlopig nog wel even op ‘oranje’, want alles is 
natuurlijk onder voorbehoud: eerst de zomer afwachten en vooral de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus. Mocht er een tweede golf over ons land 
teisteren, gaat het hele feest vanzelfsprekend niet door. Het evenement wordt in 

dat geval niet uitgesteld, zo is besloten. 
 
Wel nu het evenementje. Op zondag 11 oktober 2020 is het precies 35 jaar 

geleden dat enkele wijze heren besloten een tafeltennisvereniging op te 
richten in het dorp. Driëenhalf decennia later is de vereniging op diverse fronten 

nog altijd erg actief. Vanaf 14.35 uur kan op deze zondag genoten worden van een 
hapje en een drankje, waarbij alle voormalige leden, huidige leden en 
strippenkaartleden, donateurs en sponsoren van harte welkom zijn! 

 
Zoveel mogelijk mensen worden (persoonlijk) benaderd. Word je niet benaderd, 

voel je niet gepasseerd: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Niet van ieder 
(voormalig) lid zijn de adresgegevens bekend. Daarom: zegt het voort! Op zondag 

11 oktober 2020: feerst in dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage! 
 
Uiteraard dienen te maatregelen die genomen zijn rondom het coronavirus (zie 

elders in deze Nieuwsbrief) tegen die tijd naar alle waarschijnlijkheid nog altijd te 
worden nageleefd. Wees hier alert op en wijs anderen hier zoveel mogelijk op! 

 
Om te kunnen inschatten hoeveel mensen er komen en wat er aan catering 
geregeld dient te worden is het wenselijk je vooraf zoveel mogelijk aan te melden 

het bestuur. Doe dit via e-mailadres: voorzitter@depinpongers.nl.  
 

Meer informatie wordt te zijner tijd en zo snel mogelijk werelkundig gemaakt, 
maar de datum kan alvast in de agenda gezet worden. 
Allen graag tot zondag 11 oktober 2020! 
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TOERNOOI(EN) UITGELICHT 

 

Wedstrijdsecretaris Albert de Jong heeft diverse leden, welke hiervoor in aanmerking komen, 
per e-mail aangeschreven inzake uitnodigingen voor de Nationale Senioren Meerkampen 
2020. Let op: opgeven kan via wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl en doe dit uiterlijk 25 

september 2020. 
 

Hieronder het officiele bericht van de NTTB: 
 
 

Beste toernooicoördinatoren, 
  

Graag verwijs ik jullie naar de bijgevoegde uitnodigingen en inschrijfformulieren voor de 
Nationale Senioren Meerkampen (NSM) 2020 voor spelers met een B, C, D, E, F en G-licentie, 
waarvan de eerste speelronde op zondag 11 oktober 2020 staat gepland. 

  
Vanwege Corona en het (gedeeltelijk) niet kunnen spelen van de NSM-C/E/G in het 

voorjaar, wordt de serie in het najaar extra aangeboden. 
  
Let op! Inschrijvingen uitsluitend sturen naar toernooileider Hilko Appels 

onder meerkampen.nttb@gmail.com. De sluitingsdatum voor inschrijven is 25 september 
2020. 

  
Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
Robbert Stolwijk 

Hoofd Wedstrijdsport 
 

 
 
N.B.: de bijlagen zijn niet opgenomen in de Nieuwsbrief. Meer info bij Albert. 


