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Uitgave 31 december 2020        Nieuwsbrief 400 
 
 

400 

 
Jawel, we zijn inmiddels toe aan Nieuwsbrief 400! Het heeft even geduurd, maar hier is ie 
dan, op de laatste dag tevens de laatste van het toch wel bijzondere jaar 2020. De redactie 

heeft de nodige items verzameld en deze zoveel mogelijk willen bundelen in een extra grote 
editie van ons clubblad. Omdat dus meerdere mijlpalen bereikt zijn denkt de redactie na over 

een nieuwe lay-out van de Nieuwsbrief, want daar zijn we inmiddels misschien toch wel een 
beetje aan toe. In deze editie de laatste binnengekomen zaken en vele items van reeds een 
tijdje geleden, maar zo kan iedereeen een ander weer even nalezen en is men weer helemaal 

op de hoogte. Het allerbelangrijkste wat de redactie, het bestuur en de technische leden nog 
willen meegeven is natuurlijk de hoop dat iedereen gezond is en gezond blijft en dat 

desondanks alles alle leden en betrokkenen van TTV De Pin Pongers fijne feestdagen beleefd 
heeft. We hopen iedereen in het nieuwe jaar, wanneer het weer toegestaan is, achter de 
tafels te zien. 

 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
DE NIEUWSBRIEVEN 
 

In 1985 verscheen de eerste Nieuwsbrief van De Pin Pongers. 35 jaar later tellen we alweer 

aflevering 400 (onderweg is een nieuwe weg ingeslagen en daarmee een nieuwe nummering). 
In die tijd is er veel veranderd, van een simpele onopgemaakte versie op papier met 
gekleurde kaftjes tot de huidige versies die dankzij digitale technieken onze leden bereiken. 

Met aflevering 400 willen we het jaar 2020 afsluiten en gaan we voor het volgend jaar denken 
aan een fris vervolg in mogelijk een wat gewijzigde opzet en layout. 

De redactie gaat zich hier nog nader op bezinnen. 
 
Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat het in elkaar zetten van een leuke en lezenswaardige 

Nieuwsbrief best veel tijd kost. 
Jac: René Schijven heeft zich de laatste tijd sterk hiervoor ingezet, maar wilde graag een 

uitbreiding van de redactie, zodat hij wat meer op de achtergrond kan optreden en ook wat 
meer tijd krijgt om als voorzitter andere belangrijke taken en werkzaamheden te vervullen. 
Naar aanleiding van herhaalde oproepen heeft Jac Rosenboom zich inmiddels gemeld om toe 

te treden tot de redactie. We danken René voor zijn inzet, hopen dat hij nog steeds betrokken 
blijft bij het maken van de Nieuwsbrieven.  

Mochten er nog meer mensen zijn die zich geroepen voelen om de redactie structureel te 
steunen of zo nu en dan een bijdrage te willen schrijven voor een Nieuwsbrief: hou je niet in, 
laat dit weten via een mail naar redactie@depinpongers.nl 

Op deze manier wordt de Nieuwsbrief een medium VOOR en DOOR onze leden. 
Bij voorbaat dank! 
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CORONA UPDATE 
 

Sinds de uitbraak van corona in ons land in maart 2020 hebben we beperkt kunnen spelen en 
trainen. Allerlei nevenactiviteiten als een viering van het 35-jarig bestaan, gezamenlijke 

afsluiting van de competitie en allerlei andere festiviteiten en gelegenheden om elkaar te 
ontmoeten, zijn weggevallen. 

Het zijn toch dergelijke evenementen die de band tussen leden versterken. 
Hopelijk kunnen we weldra weer van onze vrijheid genieten en onze bourgondische 
levenswijze weer oppakken. 

 
Voorlopig is er echter geen goed nieuws. 

Het zat er al gezien het dagelijkse groeiende aantal corona-besmettingen al aan te komen: 
Nederland gaat op slot. Voorlopig voor een periode van 5 weken. 
Er gelden extra maatregelen t/m in ieder geval dinsdag 19 januari 2021. 

Tot die datum zijn o.a. alle binnensporten voor alle leeftijden verboden en zijn De Geerhoek 
en De Spil voor ons op slot. 

Een week voor deze 5 weken zijn verlopen komt er een nieuwe persconferentie met hopelijk 
beter nieuws. 

Tot die tijd en zoals onze trainer het zo mooi heeft verwoord in de trainingsapp: 
Laten we het straks met dubbel enthousiasme gaan inhalen ! 
 

ONGEVAL PAULA MOL 
 

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten, heeft onze barbeheerder van De Spil 
een ernstig ongeluk gehad. Ze is met haar fiets door een auto aangereden, heeft inmiddels 

een operatie ondergaan in een ziekenhuis in Rotterdam, maar is nu gelukkig weer thuis. Haar 
herstel zal naar verwachting een half jaar tot een jaar gaan vergen. 

We wensen Paula veel sterkte en beterschap en hebben dit onderstreept met een kaartje naar 
haar huisadres. 
Als het goed is heeft ze dit kaartje met de namen van degenen die op dinsdag en vrijdag 

toevallig aanwezig waren inmiddels ontvangen. 

 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2020 
 

De stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne 2020 is 
voorbij en de stemmen zijn inmiddels geteld.  
Een totaalopbrengst van € 195,87 heeft ons aangenaam 

verrast. Iedereen die op TTV De Pin Pongers heeft gestemd: 
hartelijk dank! 

 
Daarnaast hebben we recentelijk nog een financiële bijdrage 
van het Bewonersplatform Wouwse Plantage ontvangen. 

Mede door deze dingen – en natuurlijk ook dankzij onze vaste sponsoren – kunnen we weer 
leuke evenementen organiseren en nieuwe materialen aanschaffen. Ideeën hierover bij de 

leden zijn van harte welkom. 
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DE PIN PONGERS TE GAST BIJ ODT 
 

Verslag: Jac Rosenboom. 
 
Vanwege corona-maatregelen hebben we lange tijd niet op 

onze vertrouwde locaties in Wouwse Plantage en Wouw 
kunnen spelen. Zowel De Spil als De Geerhoek waren 

geruime tijd gesloten. 
 
Het leek het bestuur dan ook een goed idee (ingegeven door Tom van Doorn) 

om eens te gaan kijken of er mogelijkheden zijn om tijdelijk bij een vereniging 
in de buurt te gaan spelen. 

Verenigingen met een eigen speelzaal mochten namelijk onder bepaalde 
voorwaarden in tegenstelling tot buurt- en dorpshuizen wel open blijven. 
 

We hebben geïnformeerd bij een tweetal verenigingen in de regio, te weten Het Markiezaat in 
Bergen op Zoom en ODT in Roosendaal, of we voor een avondje hun speelzaal konden huren. 

Beide verenigingen hebben positief gereageerd. Van onze vaste speelavonden (dinsdag en 
vrijdag) viel de dinsdag al snel af, omdat op deze avond beide verenigingen hun zaal al zelf in 
gebruik hebben. Mede door het stilvallen van de competitie was echter nog ruimte genoeg op 

vrijdagavonden. 
Uiteindelijk is de keuze vanwege de reisafstand gevallen op de zaal van ODT. 

We hebben de zaal van ODT kunnen huren tegen een schappelijke, waarvoor onze dank. 
 
Op vrijdag 20 november hebben we gebruik gemaakt van de zaal van ODT. Een uitnodiging 

via de trainingsapp naar onze leden om mee te doen, leverde een mooi aantal positieve 
reacties op. Tien leden hadden wel interesse om weer eens een balletje te komen slaan. 

Op het laatste moment waren er echter toch nog 4 afmeldingen, voornamelijk wegens 
blessures, en nog 1 extra aanmelding, waardoor we uiteindelijk met 7 personen bij ODT 
hebben gespeeld. 

 
Na een uitleg van ODT over de werking van de verlichting, de verwarming, het alarm en nog 

een aantal praktische zaken, werd al snel fanatiek weer gespeeld. 
René kwam met het idee om een zevenkampje te doen en dit idee werd positief ontvangen. 

Snel werd een zevenkamp op papier gezet, achteraf gezien wat te snel, want de wedstrijden 
klopten niet allemaal en zo kon het gebeuren dat na afloop een enkele wedstrijd over het 
hoofd werd gezien. Het spelplezier was er echter niet minder om. 

 
We zijn om 20.00 uur begonnen en waren rond 21.45 uur klaar met de wedstrijden. 

De volgende eindstand werd bereikt:    Gespeeld/gewonnen 
1. Albert de Jong       6/6 
2. Walter van Gils       6/5 

3. René Schijven       6/4 
4. Jac Rosenboom       5/2 

5. Kees Verhoeven       6/2  
6. Michael van Loon      5/1 
7. Qusai Qusem       6/0 

 
Na afloop moesten nog even wat tafels schoongemaakt worden, werden verlichting en 

ventilatie uitgezet en na het alarm te hebben ingesteld keerde iedereen weer naar huis. 
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WEER TERUG IN DE SPIL 
 
Verslag: Jac Rosenboom. 
 

Na een lange sluiting van De Spil vanwege corona, was het eindelijk zo ver.  
Op vrijdag 27 november mochten we weer gaan spelen in onze eigen vertrouwde omgeving. 

Het bestuur van het Dorpshuis kreeg toestemming om ons weer te ontvangen en hier werd 
gebruik van gemaakt om onze leden via de vertrouwde trainingsapp uit te nodigen. 
Uiteindelijk kwamen er 7 aanmeldingen binnen, en dit aantal was voldoende om de deuren te 

openen. 
 

Er werd besloten om een meerkamp te houden, waarbij door elke speler telkens een 
speelkaart moest worden getrokken, die niet aan de tegenstander getoond mocht worden. 
De speelkaart bepaalde hoeveel punten er in de game gemaakt moesten worden om te 

winnen. 
Er werden maximaal 3 games gespeeld, elke game werd opnieuw een kaart getrokken. 

 
Aan het einde van de avond werd de balans opgemaakt. 

Er waren 6 deelnemers en er werden in totaal 15 wedstrijden gespeeld, waarbij 2 gewonnen 
games voldoende waren om te winnen. Er werd 7 maal in 2 games gewonnen, 8 keer was een 
derde en beslissende game noodzakelijk. 

 
De eerste plaats was weggelegd voor onze altijd fanatiek spelende voorzitter René, met 5 

punten uit 5 wedstrijden. 
Tweede werd Kees (wel even wennen met baard), met 3 overwinningen in 5 wedstrijden, 
gevolgd door diesel Jac met een gelijk aantal punten, maar op onderling resultaat tegen Kees 

op de derde plaats. 
De vierde plaats met 2 punten uit 5 wedstrijden was weggelegd voor Eelco, die na lange 

blessuretijd eindelijk weer eens een balletje kon slaan. 
Op plaats 5 eindigde Adrie (1 uit 5), die ook al een langere tijd niet meer gespeeld had. 
Plaats 6 was voor nieuwkomer Qusai, die eveneens 1 partij won, maar wel elke keer beter 

gaat spelen. 
Helaas was Walter wat aan de late kant, kwam binnen toen de meerkampen al bijna klaar 

waren. 
 
Een van de voorwaarden voor het spelen in De Spil was dat er gebruik mocht worden 

gemaakt van de bar, maar er mocht alleen frisdrank genuttigd worden en dat mocht dan 
alleen in de blauwe zaal worden opgedronken. 

Verder was de regel van toepassing dat we de accommodatie tot uiterlijk 22.00 uur mochten 
gebruiken. Er werd dan ook op tijd gestopt met spelen. 
 

Hoewel een opkomst van 7 personen voldoende is om de zaal te openen, valt het het bestuur 
toch tegen dat er niet méér animo is om te spelen. We hopen dat meer leden bereid zijn om 

op dinsdag en vrijdag weer eens tegen en met elkaar te spelen. 
Een beetje lichaamsbeweging en sociaal contact zijn niet onbelangrijk in deze barre corona-
tijden.  
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OEI ………………………… LANGE NOPPEN !!!!!!!!! 
 
Wie komt ze niet tegen: spelers die gebruik maken 
van een batje met LANGE NOPPEN. 
Sommigen hebben er geen moeite mee, voor anderen is het 
echter een nachtmerrie en geen plezier om tegen te spelen. 
Als je weet wat lange noppen doen, hoe ze werken, zal dan zal 
dat zeker helpen om eindelijk eens van dergelijke spelers te 
winnen. 
 
Lange noppen veroorzaken een drietal verschillende 
verschijnselen: 

1. Versterking van het effect 
2. Omkeer van het effect 
3. Verandering van de baan van het balletje 

Hieronder wordt dit één voor één besproken. 
 
1. Versterking van het effect 
Lange noppen spelers hebben (net als spelers die gebruik maken van anti-topspin rubbers) geen of weinig last van 
het effect dat in een bal zit. Sterker nog: het effect wordt nog versterkt. 
Wanneer je tegen een noppenspeler met veel rotatie speelt, dan komt nog meer rotatie terug. 
Speel je met weinig rotatie, dan krijg je een bal met weinig rotatie terug. 
De meeste noppenspeler kunnen zelf geen effect aan een balletje toevoegen, je krijgt je eigen effect terug.  
 
2. Omkering van het effect 
De draairichting van een balletje verandert na een slag met lange noppen niet, maar omdat je de bal terugkrijgt, 
keert het gegeven effect om. 
Een gegeven schuifbal kom daardoor als topspin terug, topspinballen komen met backspin terug. 
 
3. Verandering van de baan van de bal 
Er is sprake van een aantal verschijnselen: 
Door het ombuigen en weer rechttrekken van de noppen ontstaat bij contact een soort katapult achtige versnelling 
De bal die terugkeert van een noppenbat maakt een fladderende indruk, wat soms tot gevolg heeft dat de bal op een 
andere plek op de tafel neerkomt, dan je op basis van een “normaal” vluchtpatroon zou verwachten. 
 
Samenvatting van de belangrijkste principes: 
Schuiven tegen lange noppen: 
De zelf gegeven backspin komt als topspin terug 
Topspin tegen lange noppen: de noppenspeler verdedigt 
Wanneer de noppenspeler een topspinbal verdedigend terugbrengt, krijg je een bal met versterkte backspin terug 
Topspin tegen lange noppen: de noppenspeler blokt 
Wanneer de noppenspeler blokt, komt de bal met backspin terug, maar met minder sterke backspin dan wanneer de 
noppenspeler echt verdedigt 
De noppenspeler valt aan en maakt een topspinbeweging: 
Lange noppen topspin veroorzaakt nauwelijks rotatie, je krijgt als het ware een “dode” bal terug, die als je gaat 
blokken (ben je gewend als je een topspinslag bij de tegenstander ziet) makkelijk in het net verdwijnt 
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Het 7 stappen programma 
Stap 1 
Neem iedere noppenspeler serieus. Laat je niet afleiden en ga niet mopperen en schelden vanwege die vervelende 
noppen. Je haalt jezelf uit je spel. 
 
Stap 2 
Controleer vooraf goed welke kant (rood of zwart) de noppenkant is. 
Let extra op spelers die tijdens het spel hun batje draaien. 
 
Stap 3 
Oefenen, oefenen, oefenen. 
Grijp elke kans aan om tegen een noppenspeler te oefenen. 
Adrie: nu Ger Pijnen weg is: hier liggen kansen voor jou.  
 
Stap 4 
Matige topspinballen of lichte schuifballen vormen de basis van het spelen tegen noppenspelers. Speel wat 
voorzichter, heb geduld. 
Breng de bal met niet te veel effect in het spel. Snelle rechtstreekse, effectloze of effectarme services zijn effectief. 
 
Stap 5 
Heb geduld, speel rustige schuifballen en rustige aanvalsballen (stop er niet meer dan 70% in van het effect wat je 
tegen “normale” rubbers geeft, anders speel je tegen je eigen effect. 
Als de kans zich voordoet: val met alle effect aan (smash of snelle topspin) en keer als de bal terug mocht komen 
weer terug naar het voorzichtigere spel. 
 
Stap 6 
Speel met een sterke hoek op de kant van de noppenspeler waar deze zijn “normale” rubber heeft. Dwing hem naar 
één kant en maak dan gebruik van de vrijkomende ruimte op de noppenkant. 
 
Stap 7 
Speel tegen een noppenspeler vooral lange ballen, achter op de tafel van de tegenstander. Dergelijke ballen worden 
vaak ook lang teruggebracht en geven dan mogelijkheden om aan te vallen. 
Plaats als verrassing soms een korte bal, maar wees voorzichtig daarmee: 
Noppenspelers zijn in staat om dankzij hun rubbers de bal in een nog scherpere en kortere hoek terug te plaatsen. 
Heb je moeite met de fladderende ballen die terugkomen: pak deze dan wat later, zodat je meer tijd hebt om te 
reageren op de baan van de bal en deze wat van zijn dynamiek heeft verloren. 
 
Veel succes als je weer eens een noppenspeler tegenkomt !! 
 
Er is gebruik gemaakt van iformatie uit: 
- Nie mehr Angst vor langen Noppen door Jürgen Schmicker, Deutscher Tischtennis Sport, 2004 
- de site Tafeltenniscoach.nl 
- de site tafeltennisforum.net 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 / 2021 
 

Op vrijdag 29 januari 2021 staat alweer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op het 
programma. Alle leden, ereleden, strippenkaarthouders, ouders van strippenkaarthouders en 

donateurs zijn van harte welkom op deze vergadering. 
Deze vergadering zal plaats vinden in onze vertrouwde omgeving van De Spil in Wouwse 

Plantage. 
 
Naast een terugblik op het jaar 2020 zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen 

naar de leden over het jaar 2020 en komen speerpunten voor het beleid in 2021 aan de orde. 
Mocht corona tegen die tijd echter nog rondwaren, dan zullen we op die datum gebruik 

maken van onze technische mogelijkheden en vergaderen we digitaal. 
Hoofdtrainer Walter van Gils zal in geval van een digitale vergadering alle betrokkenen een 
link per mail doen toekomen, waardoor men gebruik kan maken van Microsoft Teams.  

Nadere mededelingen over deze vergadering en de benodigde documenten ter voorbereiding 
zullen tijdig volgen. 

 
Wil je weten wat er bij onze vereniging leeft en wat de toekomstplannen zijn noteer dan deze 

datum in je agenda. 
Kom, laat je stem gelden op vrijdag 29 januari 2020! 
 

UNIVE-KANTOOR VERVANGT DE GEERHOEK  
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Bron: https://www.bndestem.nl/roosendaal/unive-kantoor-wordt-het-nieuwe-wijkhuis-van-wouw-

renovatie-van-de-geerhoek-is-te-duur~afad9bcd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

WOUW - De Geerhoek in Wouw stopt als wijkhuis. Alle verenigingen en activiteiten 

in de Geerhoek verhuizen op termijn naar het naastgelegen Univé-kantoor aan de 
Kloosterstraat. De geplande renovatie van de Geerhoek is daarmee van de baan, dat 

zou veel te duur zijn. De grote zaal met podium blijft wel beschikbaar voor het 
nieuwe wijkgebouw. 

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Dat besluit lekte per abuis 
eerder uit dan gepland, maar het wordt ondertussen wel door verschillende partijen 

bevestigd.  

Kopen en verkopen 

Wij krijgen hiermee het mooiste wijkhuis van de gemeente Roosendaal, met meer dan 
genoeg parkeergelegenheid. Het stadsbestuur wil hiervoor de Geerhoek verkopen en het 

Univé-kantoor aankopen. De raad moet daar nog wel zijn fiat aan geven. Het is nog niet 
duidelijk welke bedragen er met deze deal gemoeid zijn. Ook is het nog niet zeker wanneer 
die verhuizing plaats moet vinden en of bijvoorbeeld de pintautomaat behouden blijft. De 

gemeente wil voorlopig nog niet reageren. 
 

Peter van Steekelenburg, voorzitter van het wijkhuis, bevestigt de verhuizing in ieder geval: 
,,Dat is allemaal in goed overleg gegaan en wij zijn er heel blij mee. Wij krijgen hiermee het 

mooiste wijkhuis van de gemeente Roosendaal, met meer dan genoeg parkeergelegenheid.’’ 
Er moet echter nog wel een hoop aan het Univé-kantoor verspijkerd worden, zegt 
Steekelenburg: ,,Denk aan bijvoorbeeld goede ict, een nette foyer...’’ 

 
De grote zaal blijft 

Wel blijft volgens Van Steekelenburg de grote zaal in de Geerhoek onderdeel van het nieuwe 
wijkhuis: ,,Dat komt straks met het Univé-gebouw in verbinding te staan.’’ Veel meer wil Van 

Steekelenburg voorlopig nog niet over de zaak kwijt: ,,Volgende week is er een persgesprek, 
dan wordt alles nader toegelicht.’’  
Ook politieke partij VLP bevestigt de plannen. Raadsleden Eric de Regt en Gerard van Zalinge 

hebben in een brief aan het college opheldering gevraagd over bijvoorbeeld hoe hoog die 
renovatiekosten zouden zijn. Verder wil die partij ook weten wat dit betekent voor de 

gebruikers en hun huurkosten.  

Waarom van het oorspronkelijke plan afwijken? 

De oppositiepartij wil vooral weten hoe deze ontwikkeling zich verhoudt met de eerder 
genomen besluiten over het Geerhoekgebied. In 2019 besloot de raad nog tot nieuwbouw van 

basisschool De Stappen tot Integraal Kindcentrum én renovatie van de Geerhoek. Met de 
sloop van De Stappen is al begonnen. Er werd al langer gepraat over wat er in dat gebied 

moest gebeuren. Zo presenteerde Vitaal Wouw, een groep van betrokken Wouwenaren, een 
plan waarin er in het gebied één nieuw complex met De Stappen, De Geerhoek, een 
toneelzaal, een sporthal én een parkeerkelder moest komen. De raad koos echter voor dat 

eerste.  
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LEDENADMINISTRATIE 
 
Tafeltennisvereniging De Pin Pongers heeft bij wet een administratieplicht en dan niet enkel 
op financieel gebied. We hebben het hier over de ledenadministratie. Deze is in het verleden 

altijd bijgehouden door de secretaris, maar was door de dubbelrol van René Schijven bij hem 
blijven hangen. Inmiddels wordt deze administratie al een tijdje gevoerd door Jac 

Rosenboom, de huidige secretaris. Jac is sinds kort ook het enige bestuurslid die mutaties kan 
doorvoeren in NAS, het administratiesysteem van de NTTB. 
 

Wijzigigen in het ledenbestand, waaronder correcties, maar natuurlijk vooral bijvoorbeeld 
verhuizing, wel of geen competitie, vorm van lidmaatschap (inclusief aanmelding of 

afmelding) dienen vanaf heden, voor zover nog niet bekend was, te allen tijde schriftelijk te 
worden gemeld via mailadres: secretaris@depinpongers.nl   
Dank u wel! 
 
LIDMAATSCHAPPEN BIJ TTV DE PIN PONGERS 
 

Om aan onduidelijkheden een einde te willen maken zet het bestuur in dit rubriekje uiteen 
wat de voorwaarden, rechten en verplichtingen zijn bij het aangaan van een lidmaatschap bij 

onze vereniging. Ofschoon deze geacht bekend te zijn lijkt het bestuur geen kwaad te kunnen 
men hierover om de zoveel tijd extra te informeren. Bij vragen of onduidelijkheden kan men 
uiteraard altijd later nog bij het bestuur terecht. 

 
Bij De Pin Pongers zijn er drie vormen van lidmaatschap: strippenkaart, volwaardig 

lidmaatschap en het erelidmaatschap. In deze rubriek richten we ons enkel op het 
volwaardige lidmaatschap. 
 

Een volwaardig lidmaatschap zegt het eigenlijk al: je bent volwaardig lid. Alle overige 
betrokken zijn uiteraard ook ‘volwaardig’, maar de term “volwaardig” houdt in dat aan alle 

evenementen kan worden deelgenomen, zonder dat hiermee aanvullende kosten gemoeid 
zijn, of een separate aanmelding (of toestemming) voor nodig is. Voor toernooien en 
competitie gelden aanvullende eisen, welke voor nu buiten beschouwing gelaten worden.  

 
Men is altijd lid per half jaar. Daar een verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar duurt het 

voorjaar dus van 1 januari tot en met 30 juni en het najaar logischerwijs van 1 juli tot en met 
31 december, van hetzelfde jaar. Op alle trainingsavonden kan men terecht, voor actuele 
informatie zie website, Facebook, WhatsApp of wend je tot het bestuur.  

(voor strippenkaarthouders kunnen hiervoor uitzonderingen gelden, zij rekenen bovendien 
per speelavond af, wat altijd duurder is dan een volwaardig lidmaatschap). 

 
Tijdens ‘actieperioden’ kunnen kortingen gelden bij het aangaan van een lidmaatschap. Als 
men bijvoorbeeld op 4 april lidt wilt worden kan het bestuur besluiten om een kwartaal 

‘korting’ te verlenen. Dit is echter geen recht. Men kan altijd drie avonden gratis 
‘proefdraaien’ alvorens voor een lidmaatschap kan worden gekozen. 

 
Opzeggen van een lidmaatschap kan tweemaal per jaar plaatsvinden. Dit met ingang van 1 

januari of 1 juli. Dit moet minimaal één maand voor deze datum (dus voor 1 december of 
voor 1 juni) per e-mail of per brief bij de secretaris kenbaar worden gemaakt. In geen geval 
wordt hierop een uitzondering gemaakt, om willekeur te voorkomen. 
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TRANSFERS NAJAAR 2020 
 

Een rubriekje in onze Nieuwsbrief die we niet graag publiceren, zeker niet als er per saldo 
geen nieuwe leden zijn bijgekomen, maar er wel vertrokken zijn. Het coronajaar 2020 gaat 
onze vereniging op de valreep uiteindelijk toch nog leden kosten, hoewel hiervoor gezien de 

reacties niet directe aanleiding voor zou zijn geweest. 
 

Bij de seniorenleden zien we in 2020 Ger Pijnen helaas niet meer terug. Dat betekent evenwel 
dat Pin Pongers 3 een competitiespelend lid kwijtraakt. Ger, langs deze weg willen we jou 
nogmaals bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij de club! 

 
Bij de jeugd hebben we twee mutaties. Allereerst is Timo van der Heijden reeds gestopt. Even 

later kwam daar ook verrassend Bram van der Stelt, de huidige clubkampioen, nog bij. Het 
doet altijd pijn als er leden stoppen, zeker ook als dit jeugd betreft. Ook via deze weg willen 
wij jullie bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij de vereniging! 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPEN ENKELSPEL 2020 
 
De jaarlijkse clubkampioenschappen enkelspel 2020, welke doorgaans in juni of juli 

plaatsvinden, waren aan het begin van de coronacrisis verzet naar 19 december 2020. 
Vanwege een nieuwe lockdown konden ook deze winterspelen helaas geen doorgang vinden. 

Dat betekent dat in het kalenderjaar 2020 geen nieuwe clubkampioenen konden worden 
aangewezen en dat de strijd om de hoogste eer binnen de club verzet is naar het nieuwe jaar. 
In 2021 zullen wellicht twee kampioenschappen plaatsvinden, zodat een en ander weer in ere 

herstel kan worden. Nadere informatie hieromtrent volgt uiteraard zo snel mogelijk.  
 

 

Via deze weg ontvang je een periodieke update over de NTTB App. 
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Voortgang NTTB App en digitaal 

wedstrijdformulier 

 

Op 30 oktober heb je onze vorige mailing ontvangen. Het stilvallen van de 

competitie heeft uiteraard gevolgen voor de ontwikkeling van het digitaal 

wedstrijdformulier. In deze fase is testen van de app in de praktijk het belangrijkst 

en dat gaat nu niet. Dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn. 

  

Terugblik op de afgelopen periode 

De NTTB App is eerder dit jaar gelanceerd. Bij de start van de competitie is het aantal 

registraties in korte tijd enorm gegroeid. Het digitaal wedstrijdformulier kon voor het eerst 

in de praktijk getest worden, waardoor kinderziektes naar boven kwamen, maar ook 

mogelijke verbeteringen. Met dank aan alle feedbackgevers zijn veel aanpassingen 

gemaakt. 

 

Per 1 december is de NTTB App 4500 keer gedownload en hebben ruim 2800 leden zich 

geregistreerd. Ten opzichte van de voorgaande 2 maanden is er daarin weinig sprake van 

groei, wat niet vreemd is in de huidige situatie. Ook het gebruik van de app is vanaf 

oktober nagenoeg stilgevallen. Heb je ondanks dat nu toch feedback op de app? Mail ons 

op mailto:dwf@tafeltennis.nl. 

  

Actueel 

We gebruiken de NTTB App sinds kort ook om interessant en actueel nieuws naar de 

gebruikers te sturen. Nttb.nl en tafeltennis.nl blijven de belangrijkste nieuwsbronnen. Een 

selectie van belangrijke en/of urgente berichten zal ook via de app getoond worden. Een 

voorbeeld is het laatste bericht naar aanleiding van de lockdown.   
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Screenshot NTTB App 

  

Afgezien daarvan zitten we nu in een stille fase omdat er geen competitiewedstrijden zijn. 

Het is wachten op nieuwe live testen van het digitale wedstrijdformulier, om de diverse 

aanpassingen die zijn gedaan in de praktijk in werking te zien en voor verdere finetuning 

te zorgen. 

 



13 
 

Nieuwsbrief 400 www.depinpongers.nl  31 / 12 / 2020 
 

 

Vooruitblik 

De pilot die gestart is in de najaarscompetitie zetten we in 2021 voort. We hebben weer 

wedstrijden nodig om door te gaan met live testen. Als er duidelijkheid is over het vervolg 

van de competitie, kunnen we ook weer vooruitblikken wanneer de volgende fase in kan 

gaan voor de invoering van het digitaal wedstrijdformulier. 

 

Ondertussen staat de ontwikkeling niet stil: livescore in videostreaming is toegevoegd. Dit 

kan straks bij alle clubs gebruikt worden, in alle NTTB competities die in NAS 

zitten. Bekijk de instructie. 

  

Meer downloads en registraties 

Als we straks weer competitie kunnen spelen, hopen we dat het DWF volop gebruikt gaat 

worden. Het aantal downloads en registraties zal dan ook toenemen. Omdat jullie contact 

hebben met jullie leden, willen we je vragen om je leden op te roepen om de app te 

downloaden via de Appstore of de PlayStore en zich te registreren!   
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SJORS SPORTIEF 2021 
 

Van het Sjors Sportief Project is in 2020 niets terechtgekomen. 
Hoewel onze vereniging zowel in het voorjaar als in het najaar stond 
ingeschreven werden beide gelegenheden door de organisatie zelf 

afgeblazen. Gezien het vorige rubriekje gaan we in 2021, als het 
allemaal toegelaten wordt, uiteraard weer in zee met 

sportstimulering Nederland.  
 
Op dinsdag 5 januari 2021 wordt de knoop doorgehakt voor wat betreft de periode waarin De 

Pin Pongers willen gaan deelnemen aan project. Meer informatie: 
https://www.sjorssportief.nl/  

 

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 
zette. 
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TUSSENSTAND NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Bijgewerkt tot en met woensdag 30 december 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. Walter van Gils   03/09   33% 

2. Het Markiezaat (3) 03-18  2. Rose-Marie de Koning  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 08-11-2020 

 

Spelers krijgen op basis van hun prestaties bij competitie en toernooien punten, uitgedrukt in 
een rating. Het systeem wordt toegepast bij het spelen van competitiewedstrijden en daartoe 
aangewezen toernooien. Wanneer je een wedstrijd wint, krijg je er punten bij, in geval van 

verlies worden punten afgetrokken. Het aantal punten dat erbij komt of eraf gaat is 
afhankelijk van het verschil in rating tussen beide spelers. Wanneer je bijvoorbeeld wint van 

een speler met een veel hogere rating dan jij hebt, dan worden meer punten verdiend dan 
wanneer je wint van een speler van ongeveer dezelfde sterkte of van een speler die lager 
staat. De rating die je opbouwt is bepalend voor de licentie die je krijgt. Licenties lopen bij de 

heren van A (zeer sterk) tot H (laagste licentie). Dameslicenties zitten tussen A en F. 
Een licentie is dan weer bepalend wanneer je inschrijft voor toernooien. Indeling op sterkte 

gebeurt dan op basis van licenties, waarbij bevorderd wordt spelers van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar spelen. 
Meer informatie over licenties, ELO rating, toernooien en dergelijke kun je krijgen via de 

wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl.  

 
De Pin Pongers     Bron: https://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1 

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  

  
10 819  Verhoeven, C.A.M. (Kees) (M) 3945550  G 

 
11 805  Raaymakers, A.A.A.M. (Adrie) (M) 2890833  G 

 
12 745  Muijsenberg-Van Meel, L.E.A.M. van den (Lisette) (V) * 3212290  E 

 
13 709  Quak-De Groot, M. (Marjan) (V) 3845035  F 

 
14 ---  Loon, A.J.M. van (Michael) (M) 4262141  

  
15 ---  Schoonen, T. (Tom) (M) 3803180  

  
 

LS - licenties senioren 

LJ - licenties jeugd 

** - laatste twee jaar geen resultaten 

verenigingsnummer: 1633 
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UITSLAGEN & PROGRAMMA NTTB NAJAARSCOMPETITIE 2020 

Bijgewerkt tot en met woensdag 30 december 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  

 
      De Pin Pongers (1) – Groene Ster (1)  :  0 – 0  

      De Pin Pongers (3) – Irene (7)   :  0 – 0  
 
      Hotak’68 (3) – De Pin Pongers (1)  :  0 – 0 

      ODT (9) – De Pin Pongers (3)   :  0 – 0 
       Breda (1) – De Pin Pongers (2)   :  0 – 0  

  
      Vice Versa’51 (2) – De Pin Pongers (1)  :  0 – 0  
      ODT (7) – De Pin Pongers (2)   :  0 – 0  

      Vice Versa’51 (6) – De Pin Pongers (3)  :  0 – 0  
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TOERNOOI – EN ACTIVITEITENKALENDER 

 
01 jan  GEEN dinsdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.degeerhoek.nl   
 
04 jan  GEEN vrijdagavondtraining (jeugd & senioren) bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: “De Spil” te Wouwse Plantage.   
   Meer info: www.despilwouwseplantage.nl 
 
21 jan  Bestuursvergadering bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: n.t.b.   
   Meer info: www.depinpongers.nl  
 
29 jan  Algemene Ledenvergadering 2020 / 2021 bij ttv De Pin Pongers 
   Accommodatie: n.t.b.   
   Meer info: www.depinpongers.nl  
 

 
Of bovenstaande evenementen doorgaan is natuurlijk afhankelijk van de regering, de 

gemeente, de buurt- en dorpshuizen, de NTTB en het bestuur. Zolang er nog geen 
beslissingen zijn genomen is bovenstaande planning van kracht.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

TAFELTENNIS OF PING PONG 
 
Veel mensen kennen tafeltennis ook onder de naam ping pong. Ping Pong is van oorsprong 

een merknaam van een marktleider destijds in de tafeltennissport. De merknaam komt van 
het geluid van het overspelen van het balletje.  
 

Doordat dit bedrijf via naamsbescherming bij toernooien 
 eiste dat alleen hun tafeltennis materiaal zou worden gebruikt 

als de naam ping pong werd gekoppeld aan het toernooi, 
kwam er na verloop van tijd weerstand en zocht men een 
algemene naam voor de sport. 

Dat werd table tennis (tafel tennis). 
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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 december zijn:  

 

18  Luuk van Gils 

19 Jurgen Lakebrink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Jac Rosenboom 

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 te allen 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 secretaris@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: donderdag 21 januari 2021. 
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2021 
 
Beste competitiespelers, 

 
middels deze weg wil ik jullie ondanks alle onzekere vooruitzichten een heel voorspoedig 2021 
wensen, laten we hopen dat er met de komst van het vaccin een pad geplaveid word naar een 

samenleving waarin we elkaar in ieder geval weer kunnen zien en genieten van onze mooie 
sport. 
 

 
 

blijf vooral gezond! 

 
Groet 

 
Albert de Jong 
wedstrijdsecretaris  

ttv de PinPongers 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 

+31 (0) 6 50084217 
 
 

 


