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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 22 oktober 2020            Nieuwsbrief 398 
 
 

HAPPY BIRTHDAY . . .  
 
Vandaag 11 dagen geleden, op de 11e van de maand, bestond TTV De Pin Pongers precies 35 
jaar. Zoals reeds via diverse kanalen was aangegeven kon de geplande reunie helaas niet 

doorgaan. Jammer van de energie en tijd die er in gestoken was, want behalve het gezellige 
samenzijn waren er leuke cateraars geregeld en waren bovendien een hoop oud-leden 

benaderd, die de organisatie hebben laten weten het heel leuk te vinden dat ook de helden 
van vroeger niet vergeten zijn. Hoe dan ook: iedereen nog van harte gefeliciteerd! 
 

De boosdoener heet natuurlijk Corona en vanwege aangescherpte maatregelen vanuit de 
overheid heeft de NTTB besloten de NTTB Najaarscompetitie 2020 tijdelijk stil te leggen. 

Mocht het zo zijn dat deze toch uitgespeeld kan worden dan zal de ontknoping hiervan 
mogelijk in januari 2021 zijn, waarna aansluitend alweer gestart kan worden met de NTTB 
Voorjaarscompetitie 2021. Zover is het nog lang niet en zover kunnen we simpelweg niet 

vooruitkijken, want al is het maar dat bijvoorbeeld de buurthuis – en dorpshuizen op advies 
van de gemeente voor onbepaalde tijd zijn gesloten. We kunnen niet eens terecht in onze 

accommodaties, tafeltennissen is dus voorlopig uitgesloten! Helaas! 
 

In deze Nieuwsbrief de laatst binnengekomen zaken, zoals de wedstrijdverslagen van de 
ronde 3 en 4, de herinnering inzake de Rabo Clubkas Campagne 2020 en overige. Veel 
leesplezier, een goede gezondheid toegewenst en allen hopelijk tot gauw! 

 
PLANNING TRAININGEN RESTANT 2020 
 

Tja, hier valt nog geen zinnig woord over te zeggen, want het bestuur heeft net als ieder 
ander geen enkel idee wanneer het weer toegestaan is om onze sport te beoefenen.  

 
Aanvankelijk zou op dinsdag 13 oktober en dinsdag 27 oktober in het kader van Sjors Sportief 
en Max Vitaal ruimte zijn voor nieuwe aanwas om eens een kijkje te nemen en deel te nemen 

aan onze trainingsavonden in Wouw. Vanzelfsprekend zijn deze avonden komen te vervallen. 
 

Deze week, de dinsdag is al voorbij, zou overigens sowieso niet getraind worden, omdat in 
verband met de ‘herfstvakantie’ voor basisscholen, vooraf al besloten was deze week de 
deuren niet te openen. Deze week mis je dus niks! 

 
Wanneer er weer getraind kan en mag worden laat het bestuur dit zo snel mogelijk weten! 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2020 

 

Penningmeester Eelco Ligtenberg heeft 
tafeltennisvereniging De Pin Pongers weer 
ingeschreven voor de jaarlijkse Rabobank Clubkas 

Campagne. In 2020 zal, net als in voorgaande 
jaren, door de plaatselijke Rabobank een bedrag 

van € 150.000 onder de deelnemende verenigingen 
verdelen. Onze inschrijving is te zien via 
onderstaande link: 

 
https://www.rabo-

clubsupport.nl/deelnemers/details/149005-ttv-de-
pin-pongers?code=1443&zoekterm=pin+pongers  

 

Hoe werkt het? Tot en met 30 september 2020 kon elke vereniging, die een 
bankrekeningnummer heeft bij Rabobank, zich aanmelden voor de ClubSupport. Vanaf 

maandag 5 oktober, tot en met 25 oktober 2020, kunnen er stemmen worden 
uitgebracht op jouw favoriete verenigingen en stichtingen. 
Iedereen die lid is kan 5 stemmen uitbrengen. Let op: je moet ze allemaal inzetten, met een 

maximum van 2 per vereniging.  
Het bestuur van De Pin Pongers hoopt natuurlijk dat ieder lid zijn of haar stemmen in elk 

geval ook op De Pin Pongers uitbrengen. Daarnaast zou het mooi zijn als je nog wat 
familieleden en vrienden zover weet te krijgen dat zij ook op onze club stemmen.  
Hoe meer stemmen, hoe beter, want elke stem is geld waard! 

 
Volg de instructies van Rababonk en maak je clubje blij! 

 
Heb jij al gestemd? Bij voorbaat dank!!! 

 

SPONSORKLIKS 
 
Nog een klein stukje over sponsoring, namelijk Sponsorkliks. Een doorlopende vorm van 
sponsoring, maar denkt iedereen hier ook altijd aan? 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! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



3 
 

Nieuwsbrief 398 www.depinpongers.nl  22 / 10 / 2020 
 

 

VERSTERKINGEN GEZOCHT 

 

Zoals reeds via diverse kanalen is doorgegeven is het bestuur 
van De Pin Pongers op korte termijn op zoek naar versterking 
op diverse vlakken. Hoewel er een aantal mensen voor deze 

posities hebben gemeld bij het bestuur willen we de vacatures 
hierbij nogmaals publiceren, zodat iedereen de kans krijgt zich 

kandidaat te stellen. 
 
Allereerst zal tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering, welke normaliter in 

januari 2021 zal gaan plaatsvinden, een nieuwe penningmeester gekozen worden. Huidige 
penningmeester Eelco Ligtenberg heeft het bestuur een tijdje geleden te kennen gegeven het 

stokje te willen overdragen. 
 
Ook hij bekleedde hij, al langer dan het penningmeesterschap, de functie van 

arbitragecoordinator. Wie o wie wil dit op zich nemen? Voor vragen en informatie hierover 
mail even naar penningmeester@depinpongers.nl.  

 
Eelco was daarnaast in het bezit van een sleutel van 
(de kast) in De Geerhoek in Wouw en heeft deze 

reeds afgegeven aan hoofdtraner Walter van Gils. 
Het is wenselijk als er, naast voorzitter René 

Schijven, weer een derde sleutelhouder van onze 
accommodatie in Wouw komt.  

 

Sinds kort is er een nieuwe website en het bestuur zoekt enthousiastelingen om het 
onderhoud hiervan op zich te nemen. De invulling hiervan kan uiteraard gewoon besproken 

worden. Het adres is nog steeds: www.depinpongers.nl  
 
Tot slot zoekt ook de redactie van de Nieuwsbrief versterking. Momenteel is voorzitter 

René Schijven de enige (actieve) redacteur. Wie vindt het leuk om (samen) de Nieuwsbrief te 
maken en het nieuws van De Pin Pongers te delen met onze leden en betrokkenen? 

 
Voor vragen of informatie omtrent bovenstaande kun je altijd mailen naar 

voorzitter@depinpongers.nl  
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN RONDE 1, 2 EN 3 
 
Dat Nieuwsbrief 398 even op zich heeft laten wachten is mede doordat er bij de redactie tot 
op heden nauwelijks wedstrijdverslagen binnen komen met betrekking tot de NTTB 

Najaarscompetitie 2020. Omdat de redactie voornemens is het laatste nieuws onder de leden 
en de betrokkenen te delen hieronder, mede op basis van geluiden in de wandelgangen en de 

uitslagen zoals de bekend zijn, de verslagen van ronde 1, 2 en 3: 
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PIN PONGERS 2 NIPT ONDERUIT 
 

Verslag: Walter van Gils. 
 
Ons 2e team speelde tegen het vlaggenschip van TTV Breda, een van de betere teams in deze 

poule waarin alle spelers een hogere rating hebben dan de onze. 
 

Rose-Marie, sterk begonnen aan deze competitie, startte de wedstrijd tegen Toon. In de 
rally’s kon ze aardig mee maar het bleef 3 games lang worstelen met de service van Toon, die 
vooral met veel topspin op de linkshandige backhand van Rose-Marie werd gericht. Daarmee 

kon Toon de winst uiteindelijk vrij eenvoudig binnenhalen. 
 

René was er op gebrand om van de nul af te komen deze competitie en dat lukte direct in een 
indrukwekkende wedstrijd tegen Andres, die naast tegen René ook tegen zichzelf leek te 
spelen. Op de momenten dat Andres in de buurt kwam, toonde René zich scherp en waar het 

kon dwingend met zijn forehand. 3-0 (!) winst en een 1-1 tussenstand. 
 

Daarna Walter tegen John, die een erg ontregelende speelstijl heeft, en ontzettend veel 
aanvalsballen terug weet te laten dwarrelen. In de eerste 2 games had Walter weinig gevoel 
in zijn spel maar ploeterend en strijdend stond het 1-1. Daarna had Walter een werkend plan 

waarmee hij game 3 en 4 won. Hierbij moet wel gezegd dat Walter in de 4e game ongelofelijk 
goed wegkwam op een 9-9 stand door de laatste 2 punten en daarmee de wedstrijd te 

winnen met een netbal en een randbal vanuit een verdedigende positie. 
 
René daarna gewaarschuwd en al tegen Toon. Hij speelde prima in de rally’s, maar ook hij 

worstelde 2 games lang erg met de service van Toon. Zonde, want met 2x 9-11 zat hij er 
toch dicht op. In de 3e game viel het kwartje (11-3!) maar daarna schakelde Toon op in 

variaties en aanval waardoor hij uiteindelijk toch vrij eenvoudig won. 
 
Rose-Marie kon vervolgens weinig uitrichten tegen John, eenvoudigweg niet haar type speler. 

Aanvallend kwam ze er niet doorheen, en zelf maakte John weinig fouten. 
Walter begon vervolgens prima aan zijn wedstrijd tegen Andres, won game 1 o.a. met een 

keihard forehand block op de eerste de beste spinbal van Andres, pakte een voorsprong in 
game 2 maar liet zich op het einde verrassen door service variaties waardoor het toch 1-1 

werd. Daarna speelde Walter het prima uit tegen Andres die nooit echt lekker in zijn spel 
kwam, terwijl Walter het toch soms erg lastig had met de forehand spinballen van Andres. 

 

Een 3-3 tussenstand, dat ging lekker! Wie weet zat de eerst winst dit seizoen er in vandaag 
maar in ieder geval al meer punten dan in de vorige wedstrijden in deze lastige poule. 

René worstelde echter met het spel van John, wat resulteerde in net teveel missers maar er 
kwamen ook veel aanvalsballen terug wat een aantal leuke rally’s opleverde. 
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Walter mocht toen tegen Toon. Aan de kant had hij al genoeg gecoacht over de service van 

Toon, maar nu moest hij het zelf gaan uitvoeren. Dat ging anderhalve game prima. Daarna 
kwam er wat variatie in de service van Toon maar Walter pakte alsnog de 2e game ook met 

14-12. Toen had Toon wel volledig opgeschakeld met meer service variatie, en een forehand 
die beter en beter ging lopen. Walter had 2 games lang weinig in te brengen, maar 
investeerde wel in het uitpuzzelen van service ontvangst en blockspel. Aanvallend viel er 

weinig te halen. De puzzel viel in elkaar in de 5e game dus alsnog de winst! 
 

Rose-Marie mocht tegen Andres proberen om de winst veilig te stellen, maar andermaal bleek 
dat de ene tegenstander iemand nu eenmaal beter ligt dan de ander. Tegen de tegenstanders 
de afgelopen weken was ze succesvoller dan haar teamgenoten, maar vanavond moest ze de 

punten aan de mannen laten. 
 

Een 4-5 nederlaag die toch vooral als winst aanvoelde. Het was een prima resultaat tegen dit 
team, René van de hatelijke nul af, Walter ook met een lekkere hattrick en in de wetenschap 
dat Rose-Marie tegen andere tegenstanders haar vorm weer zal oppakken. 

Minpuntje: na de wedstrijd tegen een leuk team toch jammer om direct na afloop dag en tot 
de volgende keer te moeten zeggen. 

 

PIN PONGERS 1 EN PIN PONGERS 3 VERLIEZEN BEIDEN MET 3-6 
 
Van zowel Pin Pongers 1 als Pin Pongers 3 is van ronde 4 van de NTTB Najaarscompetitie 

2020 geen verslag geschreven door een van de teamleden. Hierbij dan het belevingsverslag 
vanuit de redactie. Beide teams verloren op vrijdag 9 oktober 2020 in dorpshuis De Spil met 
dezelfde cijfers: 3-6. In beide gevallen teleurstellend en een tikkeltje onnodig. 

 
Pin Pongers 1, in de formatie Albert (A), Koen (B) en Jac (C) en nog 

altijd zonder de geblesseerde Tom, nam het op tegen Hotak’68 (3). Het 
team uit Hoogerheide, voor deze gelegenheid in de opstelling Martijn 
(X), Youri (Y) en Patrick (Z), is de verrassing van het seizoen tot nu toe. 

In de openingswedstrijd won met in eigen huis van titelkandidaat ODT 
(4) en in Wouwse Plantage ging men met de zege aan de haal. De 

bezoekers werden vooraf als degradatiekandidaat ingeschat, maar het 
team staat, met weliswaar al 5 duels in de benen, nu keurig op plaatst 

twee in poule C van de 3e klasse. Alle spelers van onze zijde wonnen 1 
partij, dus iedereen kon terugkijken op positieve punten. Toch? 
 

Pin Pongers 3, nu met Tom (A), Kees (B) en Marjan (C), nam 
het op tegen ODT (9), dat speelde met Jack (X), Natascha (Y) 

en Corina (Z). De Roosendalers zijn wellicht iets ervarener, 
maar vooraf werden toch wel enige kansen toegedicht. Het 
verlies is dan toch wel pijnlijk, er had zeker meer ingezeten! 

Met tussenstanden als 1-1 en 3-4 zit er dan een resultaat in. 
Kees pakte twee punten, Marjan eentje. Tom bleef helaas 

puntloos. Ondanks de vierde nederlaag op rij staat onze ploeg 
nog altijd niet laatste, maar vijfde in poule D van de 6e klasse. 
Helaas gaat het duel tegen rode lantaarndrager Vice Versa’51 

(6) voorlopig niet door en dat is jammer, want de technische 
commissie was erg benieuwd hoe men het tegen hen zou doen. 
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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 donderdag 22 oktober 2020 

 
 
Poule C – 3e klasse – senioren: 

 
1. ODT (4)   05-29  1. Koen Schuurbiers  08/12  67% 

2. Hotak’68 (3)  05-25  2. Albert de Jong    06/12  50% 
3. Groene Ster (1)  04-19  3. Jac Rosenboom   04/12  33% 
4. De Pin Pongers (1) 04-18 4. Tom van Doorn   00/00  00% 

5. Vice Versa’51 (2) 04-17  
6. The Back Hands (4) 04-09   

 
 
Poule C – 4e klasse – senioren:  

 
1. Belcrum (10)  03-19  1. Rose-Marie de Koning  03/09   33% 

2. Het Markiezaat (3) 03-18  2. Walter van Gils   03/09   33% 
3. Breda (1)   03-13  3. René Schijven   01/09   11% 
4. De Pin Pongers (2) 03-07 4. Eelco Ligtenberg   00/00    00% 

5. ODT (7)   02-06 
6. Tanaka (4)  00-00   

 
 
Poule D – 6e klasse – senioren:  

 
1. The Back Hands (7) 04-26  1. Kees Verhoeven   04/06   67% 

2. ODT (9)   04-24  2. Adrie Raaymakers  03/09   33% 
3. TIOS Terheijden (2) 04-23  3. Marjan Quak-De Groot  02/06    33% 
4. Irene (7)   04-21  4. Ger Pijnen   01/03   33% 

5. De Pin Pongers (3) 04-10 5. Michael van Loon  00/06   00% 
6. Vice Versa’51 (6) 04-04  6. Tom Schoonen   00/06   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. Deze datum is nog nader te bepalen. 
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ELO RATING TTV DE PIN PONGERS PER 18-10-2020 

 
De Pin Pongers 

Nr. Rating Naam BondsNr. LS LJ 

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

2 1217  Jong, L.N.M. de (Albert) (M) 3970903  F 
 

3 1186  Schuurbiers, K. (Koen) (M) 3273220  F 
 

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

5 1066  Gils, W. van (Walter) (M) 3065520  F 
 

6 1043  Koning, R.H.A.G. de (Rose-Marie) (V) 3212258  D 
 

7 1023  Schijven, R.J.C. (René) (M) 3910636  F 
 

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

9 839  Groffen, W.C. (Wim) (M) ** 2890875  

  
10 823  Pijnen, G.J.A. (Ger) (M) n 4019085  

  
11 819  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550  G 

 
12 805  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) 2890833  G 

 
13 745  Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den (Lisette) (V) * 3212290  E 

 
14 709  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 

** - laste 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 22 oktober 2020 en onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

SEPTEMBER 2020 
 

Vrijdag 18 september 2020 De Pin Pongers (1) – ODT (4)    :  3 – 6  

Vrijdag 18 september 2020 De Pin Pongers (3) – The Back Hands (7) :  2 – 7  
  
Vrijdag 25 september 2020 The Back Hands (4) – De Pin Pongers (1)  :  2 – 7  

Vrijdag 25 september 2020 Het Markiezaat (3) – De Pin Pongers (2) :  7 – 2 
Vrijdag 25 september 2020 TIOS Terheijden (2) – De Pin Pongers (3) : 6 – 3   

 

OKTOBER 2020 

 
Vrijdag 02 oktober 2020  Groene Ster (1) – De Pin Pongers (1)   :  4 – 5  

Vrijdag 02 oktober 2020  De Pin Pongers (2) – Belcrum (10)  :  1 – 8 
Vrijdag 02 oktober 2020  Irene (7) – De Pin Pongers (3)   :  7 – 2   
 

Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (1) – Hotak’68 (3)   :  3 – 6  
Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (2) – Breda (1)   :  4 – 5  

Vrijdag 09 oktober 2020  De Pin Pongers (3) – ODT (9)   :  3 – 6  
 
      De Pin Pongers (1) – Vice Versa’51 (2)  :  0 – 0  

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

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

      Belcrum (10) – De Pin Pongers (2)  :  0 – 0 
 

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

 
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  GEEN dinsdagavondtraining (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  
 
30 okt  GEEN vrijdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.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: 
 
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 oktober zijn:  

 

06 Thijs van Damme 

07 Sylvia van den Hoogenhoff 

10 Aniek Mies 

11  TTV De Pin Pongers 

21 Tom van Doorn 

 

 

 

 

 

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 voornemens als vereniging 

tegen geen enkele boete aan te lopen. De wedstrijdbriefjes dienen altijd tijdig bij 

de Uitslagendienst ingeleverd en door het betreffende team correct te worden 

ingevuld.  

 

Terwijl andere verenigingen ondertussen “lekker” boetes verzamelen, 

staat de boeteteller van ttv De Pin Pongers dit seizoen momenteel 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 28 oktober 2020. 
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TOERNOOI(EN) UITGELICHT 
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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.  

 
 

 


