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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 16 september 2020        Nieuwsbrief 396 
 
 

COMPETITIE VAN START 

 
Als deze Nieuwsbrief op jullie scherm verschijnt staat de NTTB Najaarscompetitie 2020 op het 
punt van beginnen. De eerste wedstrijden zijn hier en daar al gespeeld, maar voor De Pin 

Pongers start het seizoen aanstaande vrijdag in eigen huis (het is dan dus ook geen training). 
Hierbij het verzoek aan alle deelnemers om tussen 19.15 en 19.30 uur aanwezig te zijn, 

zodat iedereen meehelpt de zaal gereed te maken. Nogmaals het uitdrukkelijke verzoek om je 
te houden aan de maatregelen omtrent het coronavirus, zeker nu er ook andere 
tafeltennissers onze accommodatie zullen bezoeken. Ondertussen is het ook nog aftellen naar 

het jubileumfeest. Denkt iedereen aan het opgeven? 

 
PLANNING TRAININGEN SEPTEMBER 2020 
 
In september zijn er, buiten competitiewedstrijden, geen ‘bijzondere’ dagen om rekening mee 

te houden. Vanaf nu is het principe weer elke week trainen, dus op dinsdagen in Wouw en op 
vrijdagen in Wouwse Plantage. Hieronder in een schematische weergave en hoe, wat, waar 
precies: 

 
Dinsdagavonden (buurthuis De Geerhoek te Wouw): 

- 19.00 uur – 20.00/20.15 uur: jeugdtraining (t/m circa 17 jaar); 
- 20.15/20.30 uur – 21.30 uur: seniorentraining (vanaf 18 jaar); 
- 21.30 uur – 23.00 uur: vrij trainen (senioren); 

 
N.B.: indien je ouder bent dan 17 jaar, maar toch wilt meetrainen met de jeugd gaarne in 

overleg treden met hoofdtrainer Walter van Gils.  
Vrij trainen op dinsdagen is ook toegankelijk voor jeugd: een en ander in overleg. 

 
Vrijdagavonden (dorpshuis De Spil te Wouwse Plantage): 
- 19.30/20.00 uur – 23.00 uur: vrij trainen (jeugd & senioren); 

- 20.00 uur – 23.00 uur: NTTB competitiewedstrijden (senioren); 
 

N.B.: in principe is het elke vrijdag vrij trainen, tenzij er competitiewedstrijden plaatsvinden. 
Voor deze data zie elders in deze Nieuwsbrief. 
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EVEN KIJKEN BIJ DE BUREN … 

 

Het voordeel van social media vandaag de dag is dat je vlot op de hoogte kunt zijn van de 
verrichtingen van andere teams in je poule. Zo werd afgelopen vrijdagavond in Hoogerheide 
een wedstrijd in poule C van de 3e klasse, de poule waarin Pin Pongers 1 participeert, 

afgewerkt. Thuisploeg Hotak’68 (3), door de kenners een degradatiekandidaat, versloeg met 
6-3 titelkandidaat ODT (4) uit Roosendaal. De eerste verrassing lijkt daarmee een feit en zo 

blijkt maar weer dat op dit niveau iedereen van iedereen kan winnen. Voor de mannen van 
ons eerste team staat een mooie taak te wachten. De Roosendalers komen namelijk vrijdag 
naar De Spil. In de andere poules werd nog niet gespeeld. 

 
SICK-BAY BLIJFT GEVULD 

 

The Sick-Bay, de ziekenboeg, blijft gevuld. Dit moet geen vaste rubriek worden, maar 
uiteraard biedt onze Nieuwsbrief ook ruimte aan zij die momenteel hinder ondervinden van 

fysieke ongemakken. Tom van Doorn raakte afgelopen vrijdag geblesseerd, terwijl Koen 
Schuurbiers naar eigen zeggen ook niet topfit is. Dat geldt zeker nog voor Eelco Ligtenberg, 
die langdurig lijkt te zijn uitgeschakeld. Daar is ondertussen ook jeugdlid Bram van der Stelt 

bij gekomen. De clubkampioen onder de jeugdleden heeft zijn pols gebroken en is 
logischerwijs even uigeschakeld. Bram, en alle anderen natuurlijk ook, veel beterschap 

toegewenst en tot snel op de trainingen! 
 

EN WEER EEN NIEUW LID! 
 

Afgelopen dinsdagavond in De Geerhoek stond voor de tweede keer Qusai Qasem achter de 
tafels om volop mee te trainen. Hij is ondertussen ook lid geworden van de vereniging. Qusai, 
van harte welkom bij TTV De Pin Pongers en veel spelplezier toegewenst! 

 

BEREIKBAARHEID DORPSHUIS DE SPIL 
 
Op de Facebookpagina van het Bewonersplatform Wouwse Plantage heeft het bestuur van De 

Pin Pongers vernomen dat eind september, begin oktober, Wouws Plantage wat slechter te 
bereiken is, omdat het asfalt aan de Plantagebaan wordt vernieuwd. Vanaf de Wouwse Hil 

(het befaamde kruispunt) tot aan de Stuiverstraat (eerste straat rechts bij binnenkomst van 
het dorp) zal tussen maandag 21 september 2020 en vrijdag 2 oktober 2020 derhalve 
afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt ten tijde van deze periode 

omgeleid via de Westelaarsestraat, Weststraat, Bleijdenhoeksestraat en Kerkstraat en 
eventueel via de Schouwenbaan. Gelieve hier rekening mee te houden! 

 

TARIEVEN STRIPPENKAARTEN 
 
Afgelopen weken was er enige onduidelijkheid over de tarieven van de strippenkaarten en 

hoewel dit enkele Nieuwsbrieven geleden al eens vermeld was hierbij nogmaals de melding 
van de actuele prijzen van dit proeflidmaatschap per 1 juli 2020:  
een strippenkaart voor de jeugd kost € 30,00 per kaart, voor senioren is dat € 40,00 per 

kaart. Met een kaart kan 10 keer getraind worden, zonder verdere verplichtingen.  
Wel wordt verzocht na een eerste kaart bij de aanschaf van een nieuwe kaart ook eigen 

materiaal aan te schaffen, zodat de leenbatjes voor aspiranten beschikbaar blijven. 
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PROTOCOL NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 
 
In willekeurige volgorde hebben wedstrijdsecretaris Albert de Jong, hoofdtrainer 
Walter van Gils en secretaris Jac Rosenboom onderstand protocol samengesteld, 

zodat we, samen met onze tegenstanders, corona gaan verslaan. Hierbij nogmaals 
het volledige bericht, wat tevens naar de competitieleden en bezoekende 

verenigingen is gemaild. Heren, dank voor jullie inspanningen! 
 

ALGEMEEN 
 

1. Het volgen van de regels omtrent COVID-19 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
waarbij de aanwezige bestuursleden extra letten op naleving van dit protocol.  

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

3. Houd 1,5 meter afstand;  deze basisregel geldt voor zowel speelzaal als kantine.  
4. Vermijd drukte.  

5. Schud geen handen.  
6. Was vaak je handen, in ieder geval voor aanvang en na afloop van het spelen. 
7. Naast de competitiespelende teams mogen er geen toeschouwers in de zaal aanwezig 

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

 

NTTB RICHTLIJNEN 
 
Hiernaast zijn de pas verstuurde NTTB regio zuidwest COVID-19 protocollen natuurlijk van 

toepassing: 
 

1. Bekijk voordat je afreist naar je tegenstander op de website van de vereniging waar je 

op bezoek gaat wat het corona protocol van deze vereniging is, dit voorkomt 
teleurstellingen vooraf.  

2. Respecteer en volg ten alle tijden het corona protocol van de ontvangende vereniging 
op; niet navolgen van dit protocol kan leiden tot het weigeren van toegang tot de 
speelzaal of het verwijderen uit de speelzaal. 

3. Schud geen handen bij ontvangst/aankomst en/of voor aanvang van de wedstrijd 
(RIVM-richtlijn)  

4. Probeer zo min mogelijk te bewegen in de ruimte waar je bent, als je niet hoeft te 
spelen  

5. Speel de gehele wedstrijd aan 1 kant van de tafel, dus wissel niet van tafelhelft na 

iedere game. 
6. Reinig/ontsmet beide speelhelften na afloop van iedere set (wedstrijd), dus niet na 

iedere game.  
7. Stel als ontvangende vereniging voor iedere speler 1 bal ter beschikking, deze dient de 

speler steeds bij zich te houden en aan het eind van de avond wordt de bal ingeleverd 

bij de ontvangende vereniging. De bal van de speler die serveert wordt gebruikt als 
speelbal. De serveerder gaat de bal ook zelf ophalen.  

8. Vier een winstpunt niet te uitbundig  
9. Reis zoveel als mogelijk zelfstandig en niet als team wanneer je uit moet spelen.  
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AANVULLEND 
 

1. Er wordt geen telbord gebruikt, de scheidsrechter dient hardop te tellen. 
2. Voor aanvang van de wedstrijd wordt getost, waarna de winnaar aangeeft of hij wil 

beginnen met serveren of aan een bepaalde zijde van de tafel te willen beginnen. De 
winnaar van de toss moet een keuze maken en mag deze eerste keuze niet overlaten 

aan de tegenstander. 
3. Bij de teltafel zijn reinigingsmiddelen aanwezig waarmee na iedere wedstrijd (set) de 

teltafel en wedstrijdtafel worden gereinigd. 

4. Om elkaar zo weinig mogelijk te hoeven passeren, hanteren we onderstaande 
looproutes. Zie ook bijlage “Looproutes De Spil”.  

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

 
 
Hieronder de plattegrond van dorpshuis De Spil met de aangegeven looproutes: 
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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! 

 
 

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). 
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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. 
 
 

 
Wedstrijdsecretaris heeft iedere competitiespeler van 

De Pin Pongers tevens onderstaand bericht ter 
kennisgeving gemaild, zodat hopelijk alle 
onduidelijkheden over de administratieve afhandeling 

van de wedstrijden zal verlopen: 
 

Beste competitie spelers, 
 
er was nog enige onduidelijkheid over het gebruik van 

de NTTB app digitaal wedstrijd formulier. 
 

Hierbij de bevestiging dat dit in het najaar 2020 nog 
steeds geld als een pilot, het papieren 

wedstrijdformulier blijft het officieel document en 
zal daarom nog moeten worden gebruikt en ingeleverd 
bij Wim Groffen, die er dan weer voor kan zorgen dat er 

onnodige boetes worden opgelegd. 
 

voor meer informatie 
zie: https://tafeltennis.nl/eredivisie/het-digitale-
wedstrijd-formulier/  

 
Albert de Jong 
wedstrijdsecretaris  
ttv de PinPongers 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
+31 (0) 6 12563498 
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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. 
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TUSSENSTAND NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Bijgewerkt tot en met woensdag 16 september 2020 

 
 
Poule C – 3e klasse – senioren: 

 
1. Hotak’68 (3)  01-06  1. Tom van Doorn   00/00  00% 

2. ODT (4)   01-03  2. Albert de Jong    00/00  00% 
3. The Back Hands (4) 00-00  3. Jac Rosenboom   00/00  00% 
4. Groene Ster (1)  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 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 BLV (Buitengewone Ledenvergadering) van de NTTB is besloten om in elk geval 

tijdens de NTTB Najaarscompetitie 2020 geen dubbelspel te spelen. Dat betekent dat er per 
duel maar 9 wedstrijden plaatsvinden. Jammer, maar een begrijpelijk besluit. Dit betekent 

overigens dat er altijd een winnaar zal komen en gelijke spelen voorlopig niet aan de orde 
zijn.  
 
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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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 15-09-2020 

 
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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UITSLAGEN & PROGRAMMA NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Bijgewerkt tot en met woensdag 16 september 2020 en onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

SEPTEMBER 2020 
 

Vrijdag 18 september 2020 De Pin Pongers (1) – ODT (4)    :  0 – 0  

Vrijdag 18 september 2020 De Pin Pongers (2) – Belcrum (10)  :  0 – 0  
Vrijdag 18 september 2020 De Pin Pongers (3) – The Back Hands (7) :  0 – 0  
  

Vrijdag 25 september 2020 The Back Hands (4) – De Pin Pongers (1)  :  0 – 0  
Vrijdag 25 september 2020 Het Markiezaat (3) – De Pin Pongers (2) :  0 – 0 

Vrijdag 25 september 2020 TIOS Terheijden (2) – De Pin Pongers (3) : 0 – 0   
 

OKTOBER 2020 

 

Vrijdag 02 oktober 2020  Groene Ster (1) – De Pin Pongers (1)   :  0 – 0  
Vrijdag 02 oktober 2020  Irene (7) – De Pin Pongers (3)   :  0 – 0   
 

Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (1) – Hotak’68 (3)   :  0 – 0  
Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (2) – Breda (1)   :  0 – 0  

Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (3) – ODT (9)   :  0 – 0  
 
Vrijdag 16 oktober 2020  De Pin Pongers (1) – Vice Versa’51 (2)  :  0 – 0  

Vrijdag 16 oktober 2020  De Pin Pongers (2) – ODT (7)   :  0 – 0  
Vrijdag 16 oktober 2020  De Pin Pongers (3) – Vice Versa’51 (6)  :  0 – 0  

 
Vrijdag 23 oktober 2020  ODT (4) – De Pin Pongers (1)   :  0 – 0  
Vrijdag 23 oktober 2020  The Back Hands (7) – De Pin Pongers (3) :  0 – 0  

Zaterdag 24 oktober 2020 Belcrum (10) – De Pin Pongers (2)  :  0 – 0 
 

Vrijdag 30 oktober 2020  De Pin Pongers (1) – The Back Hands (4) :  0 – 0  
Vrijdag 30 oktober 2020  De Pin Pongers (2) – Het Markiezaat (3)  :  0 – 0 
Vrijdag 30 oktober 2020  De Pin Pongers (3) – TIOS Terheijden (2) :  0 – 0  

 

NOVEMBER 2020 

 
Vrijdag 06 november 2020 De Pin Pongers (1) – Groene Ster (1)  :  0 – 0  

Vrijdag 06 november 2020 De Pin Pongers (3) – Irene (7)   :  0 – 0  
 

Vrijdag 20 november 2020 Hotak’68 (3) – De Pin Pongers (1)  :  0 – 0 
Vrijdag 20 november 2020 ODT (9) – De Pin Pongers (3)   :  0 – 0 
Vrijdag 20 november 2020 Breda (1) – De Pin Pongers (2)   :  0 – 0  

  
Vrijdag 27 november 2020 Vice Versa’51 (2) – De Pin Pongers (1)  :  0 – 0  

Vrijdag 27 november 2020 ODT (7) – De Pin Pongers (2)   :  0 – 0  
Vrijdag 27 november 2020 Vice Versa’51 (6) – De Pin Pongers (3)  :  0 – 0  
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

 
11 okt  Jubileumviering 35-jarig bestaan ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl  
 
13 okt  Sjors Sportief & Max Vitaal (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.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  
 
27 okt  Sjors Sportief & Max Vitaal (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Geerhoek” te Wouw.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl 
 
28 okt  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: n.t.b..   
   Meer info: www.depinpongers.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  

 

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 09 oktober 2020 
Vrijdag 16 oktober 2020 

Vrijdag 30 oktober 2020 
Vrijdag 06 november 2020 

 
In de week waarbij basisscholen in Zuid-Nederland een zogenaamde ‘herfstvakantie’ hebben 
komen de trainingen zowel in Wouw als in Wouwse Plantage eveneens te vervallen. Dinsdag 

20 oktober en vrijdag 23 oktober 2020 wordt derhalve niet getraind. 
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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 september zijn:  

 

03  Eelco Ligtenberg 

23 Janine Raaymakers-Hopmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 



13 Nieuwsbrief 396 www.depinpongers.nl  16 / 09  / 2020  

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 28 oktober 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. 
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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 
 

 

 
Een aantal Nieuwsbrieven terug is de melding gemaakt dat de jaarlijkse 

clubkampioenschappen enkelspel verplaatst zijn naar de winter. Op zaterdag 19 

december 2020, zal de strijd om de hoogste eer binnen de club weer losbarsten. 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 19 december 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, Melleveld 5 te Wouw, tel. no. : 06 51 14 03 03. 

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

 


