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VAN DE REDACTIE 
Met trots presenteren we Nieuwsbrief 
416, de eerste Nieuwsbrief die na lange 
tijd weer eens gevuld kan worden met 
wedstrijdverslagen. 
Verderop is te lezen hoe de teams het er 
van af hebben gebracht, maar twee 
overwinningen en een gelijkspel is niet 
verkeerd. 
We hopen dat we in de volgende edities  
nog meer (positief) competitie- en toernooinieuws kunnen vermelden. 
 
In deze Nieuwsbrief vind je verder een verslag van de strijd om de Supercup bij de 
senioren op 10 september. In de planning was ook een verslag van een OTC-toernooi bij 
TTV Scyedam op 19 september, maar dit toernooi is wegens onvoldoende aanmeldingen 
helaas niet doorgegaan. 
En nu we het over toernooien hebben, in deze Nieuwsbrief een aankondiging/uitnodiging 
voor een tweetal toernooien in Kruisland en Bergen op Zoom. 
 
Daarnaast in deze Pongg een verslag van een presentatie van onze vereniging tijdens een 
Meet & Greet op basisschool Heilig Hart in Wouwse Plantage en natuurlijk de vertrouwde 
verjaardagskalender. 
 
Aan het einde van deze Nieuwsbrief wat informatie over het NTTB Spelregelbewijs (met 
dank aan Eelco, die ons hier op attendeerde). 
 
Verder tref je een stukje aan over ons allereerste competitie team. Voor het eerst 
deelnemen aan de competitie en meteen kampioen worden?  
Het “bewijs” vind je op pagina 14 van deze Nieuwsbrief. 
 
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD weer niet. 
Deze keer een korte aflevering met als thema: BIERRECLAMES, reclames waarbij 
tafeltennis een (bescheiden) rol speelt. 
 
Deze Nieuwsbrief is na een lange tijd de eerste die op maandag verschijnt. 
Nu de competitie en het spelen van toernooien weer op gang komen, willen we steeds 
actueel verslagen presenteren, dus het schema van verschijnen zal in principe wekelijks 
op maandag zijn, zolang de competitie duurt. 
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie dan ook verwachten op maandag 27 
september. 
 
Wil je af en toe zelf een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief, wil je iets delen of heb je 
vragen/opmerkingen over de inhoud, het kan altijd. Aarzel niet en laat via een mailtje iets 
weten: redactie@depinpongers.nl 
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe. 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest.. 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag 7 
oktober. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen 
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl 
 
 

MEET & GREET 2021 
Terwijl in buurthuis De Geerhoek te Wouw een reguliere 
trainingsavond werd afgewerkt, werd tegelijkertijd in de aula van 
basisschool Heilig Hart te Wouwse Plantage de jaarlijkse Meet & 
Greet gehouden. Namens TTV De Pin Pongers waren Eelco 
Ligtenberg en René Schijven van de partij om ons clubje te 
vertegenwoordigen. 
 
Vorig jaar kon de Meet & Greet niet doorgaan, maar de overige 
aanwezige verenigingen en stichtingen hadden goed gekeken naar 

De Pin Pongers het jaar ervoor. Er waren nu meer activiteiten voor de aanwezige kinderen 
dan voorheen.  
Bij de hoek waarin De Pin Pongers opgesteld stonden, kon wederom geoefend worden 
tegen een tafeltennisrobot. Zo bleek maar weer dat pingpongen toch echt niet zo makkelijk 
is als het soms lijkt! 
 
Dank aan René en Eelco voor hun aanwezigheid. 
Een dergelijke actie levert in ieder geval wel 
naamsbekendheid op en misschien ook nog wat 
nieuwe leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René in actie tijdens de Meet & Greet  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand SEPTEMBER zijn:: 
 
03 Eelco Ligtenberg 
23 Janine Raaymakers-Hopmans 
 
Allebei namens de redactie van harte gefeliciteerd 
met je verjaardag !!! 
 
 

COMPETITIESCHEMA NAJAARSCOMPETITIE 2021 
Voor degenen die het leuk vinden om eens een keer bij een competitiewedstrijd te komen 
kijken (en te supporteren), geven we hieronder het schema weer wanneer onze teams hun 
thuiswedstrijden spelen. De thuiswedstrijden worden op vrijdagen gespeeld vanaf 20.00 
uur in onze vertrouwde zaal van De Spil in Wouwse Plantage.  
Noteer de volgende data in je agenda: 
 

Datum Team Tegenstander 

1 oktober 1 Smash (1) 

2 Smash (2) 

3 WITAC ’89 (2) 

 

15 oktober 1 Het Markiezaat (3) 

2 Vice Versa ’51 (2) 

3 The Back Hands (8) 

 

5 november 1 Groene Ster (1) 

2 De Batswingers (2) 

3 ODT Kanjers Uitzendbureau (8) 

 

26 november 1 ODT Kanjers Uitzendbureau (4) 

2 Belcrum (9) 

 
 

TEAMTOERNOOI TBK KRUISLAND 
Tafeltennis en badminton vereniging Kruisland (TBK) organiseert al jaren in de maand 
oktober een tafeltennis toernooi. Het toernooi zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 16 
oktober en start om 13.00 uur. Deelname staat in principe open voor iedereen, maar is 
gezien de sterkte van de deelnemers met name interessant voor spelers met een 
gemiddeld niveau 4e klas of lager. Het is geen individueel toernooi, maar je speelt in een 
team van 3 personen. 
Heb je interesse ? Geef dit door aan de redactie (redactie@depinpongers.nl), we stellen 1 
of 2 teams samen en in overleg met onze wedstrijdsecretaris Albert wordt gezorgd voor 
aanmelding. 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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OTC-TOERNOOI HET MARKIEZAAT 
TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
organiseert op zondag 3 oktober 2021 een 
OTC-toernooi. Deelname staat open voor 
spelers en speelsters van 40 jaar en ouder.  
Aanvang toernooi: 10.00 uur 
Er wordt op sterkte ingedeeld 
(rating/speelklasse) en je speelt meerdere 
wedstrijden in de vorm van  meerkampen, waarbij je 
tegenstanders tegenkomt van ongeveer gelijke sterkte. 

Er kan ingetekend worden voor een lunchpakket (bestaande uit 1 kop soep, 2 broodjes 
met ham of kaas of kroket of frikandel) voor € 5,00. 
Opgeven voor dit toernooi (met eventueel lunchpakket) kan bij Albert: 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 
 

DE PIN PONGERS SUPERCUP VOOR SENIOREN 
 
Verslag van Renë Schijven 
 
Op vrijdag 10 september 2021 werd het najaarsseizoen bij TTV De Pin Pongers op 
traditionele wijze geopend met de strijd om de jaarlijkse Pin Pongers Super Cup. Het 
evenementje, sinds 2016 op het programma, beleefde alweer zijn zesde editie. De jeugd 
kreeg de week ervoor al haar kans, ditmaal was de beurt aan de senioren. Met 10 
deelnemers kon wederom een fraai toernooi worden gehouden. 
 
Voor het eerst sinds de start 
van het toernooi was de leiding 
in handen van 
wedstrijdsecretaris Albert de 
Jong. Omdat hij, de winnaar 
van de allereerste editie, net als 
viervoudig back-to-back 
winnaar Tom van Doorn niet 
meedeed, stond vooraf vast dat 
er weer een nieuwe winnaar op 
de eeuwige ranglijst zou 
komen. Zoals elk jaar wordt 
gespeeld in een knock-
outsysteem, waarbij sprake is 
van plaatsing vooraf, maar 
verder conform het NTTB-
systeem gespeeld wordt.  
 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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ROUND-ROBIN 
 
Zes van de tien senioren hadden gedurende het seizoen een interne ranking opgebouwd, 
de vier andere spelers niet. Deze spelers speelde in een zogenaamde round-robin om een 
plaats in de kwartfinale van het toernooi. 
 
Round-Robin: 
1. Adrie Raaymakers (WC) – Kees Verhoeven (WC) : 2 – 3  
(9-11, 10-12, 11-7, 11-9, 10-12) 
 
De twee oudgedienden tegen elkaar in een kwalificatiewedstrijd om een plek in het 
hoofdtoernooi. Een wedstrijd die vroeger bij wijze van een finale had kunnen zijn. Fraai om 
te zien dat de rivaliteit het beste in henzelf naar boven brengt. In een erg close match nam 
Kees een 2-0 voorsprong, maar kwam Adrie sterk terug. In de slotgame kon het alle 
kanten op, maar Kees ging door. 
 
2. Rose-Marie de Koning (WC) – Lorenzo Aesseloos (WC) : 3 – 0  
(11-5, 11-1, 11-2) 
 
Vaste deelneemster Rose-Marie tegen inmiddels ook vaste deelnemer Lorenzo. Helaas 
was vanaf het eerste punt gauw duidelijk dat de ervaring van de eerstgenoemde de 
doorslag zou geven. In drie snelle games snelde Rose-Marie naar het hoofdtoernooi. 
 
Kwartfinale: 
1. Jac Rosenboom (1) – Kees Verhoeven (WC) : 3 – 1  
(14-12, 11-6, 14-16, 11-6) 
 
Een schitterende partij tussen wederom twee veteranen. Clubkampioen Jac, die vanwege 
blessureleed pas op het allerlaatste moment besloot om mee te doen tegen Kees, die 
zojuist een thriller in winst omzette. Die zege gaf hij vervolg met mooi spel, maar wellicht 
dat hij net teveel moest geven in zijn vorige partij. In vier zeer close games ging de zege 
uiteindelijk toch nog naar de topseed. 
 
2. Nader Qasem (5) – Marjan Quak-De Groot (4) : 0 – 3 (8-11, 2-11, 7-11) 
 
Qua plaatsing vooraf op papier de mooiste partij in deze ronde. De ervaren Marjan tegen 
nieuweling Nader, waarvan in de toekomst nog mooie dingen verwacht mogen worden. In 
deze partij was Marjan echter op alle fronten de betere en trok ze goede lijn van de 
recente clubkampioenen goed door. 
 
3. Walter van Gils (3) – Michael van Loon (6) : 3 – 0 (11-6, 11-3, 11-4) 
 
Net als op de voorbije clubkampioenschappen was hoofdtrainer Walter veel te sterk voor 
nieuweling Michael, maar ditmaal wist laatstgenoemde iets meer punten te halen. 
Ondanks enig fysiek ongemak ging de zege echter eenvoudig naar Walter. 
  

http://www.depinpongers.nl/
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4. Rose-Marie de Koning (WC) – René Schijven (2) : 3 – 0  
(11-8, 11-7, 12-10) 
 
Op papier de eerste stunt van de avond. De als tweede geplaatste voorzitter René kwam 
in alle games telkens vlot enkele punten achter. Ofschoon hierna het momentum af en toe 
leek te keren werd het een degelijke zege voor Rose-Marie. Ook een gamepoint in de 
derde game was niet aan René besteed, waardoor Rose-Marie voor de zesde keer in zes 
pogingen de halve finale haalde. 
 
Halve finale: 
1. Jac Rosenboom (1) – Marjan Quak-De Groot (4) : 3 – 1  
(11-7, 16-14, 9-11, 11-4) 
 
Wederom een schitterende partijen tussen twee veteranen, een replay van de halve finale 
van de recente clubkampioenschappen. Maar daar waar Jac tijdens diezelfde 
clubkampioenschappen eenvoudig won moest ie ditmaal alle zeilen bijzetten. Hij won met 
moeite de eerste twee games, maar verloor de derde. Plots draaide de partij vlot in het 
voordeel van de secretaris en sloeg hij zich naar zijn eerste finale ooit. 
 
2. Walter van Gils (3) – Rose-Marie de Koning (WC): 3 – 2  
(12-10, 11-6, 7-11, 9-11, 12-10) 
 
Ook hier een schitterende wedstrijd waarbij geen enkel moment echt gezegd kon worden 
wie nou de bovenliggende partij was. Walter won tactisch sterk de eerste twee games, 
maar Rose-Marie kantelde op typische wijze de wedstrijd. Kansen over en weer en 
uiteindelijk werd de halve eindstrijd wederom het eindstation voor Rose-Marie, terwijl 
Walter zich voor de vierde maal op rij naar de finale sloeg. 
 
Finale: 
Jac Rosenboom (1) – Walter van Gils (3) : 3 – 2  
(5-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele beelden van de finale 

  

http://www.depinpongers.nl/
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Voor de clubkampioen zijn eerste finale op dit 
evenementje, voor de hoofdtrainer zijn vierde finale op 
rij. Hoe dan ook een nieuwe winnaar, maar gezien de 
avond in elk geval vooraf geen verrassende finalisten. 
Beide heren kenden een lastig toernooi, maar speelden 
sterk. Walter opende ook in deze partij sterk, maar liet 
Jac min of meer telkens in leven door hem kansen te 
gunnen, die op het einde van de partij niet meer gemist 
werden. In vijf games snelde Jac zich naar zijn eerste 
Super Cup, waarbij hij de tweede man in de clubhistorie 
werd die alle hoofdprijzen tenminste eenmaal 
gewonnen heeft. Voor Walter waren de druiven zuur. 
Na drie verloren finales op rij tegen de nu afwezige Tom 
van Doorn kwam er tegen Jac dus een vierde finale bij. 
Jac, gefeliciteerd met weer een nieuwe eindzege! 
 
Dank aan wedstrijdsecretaris Albert de Jong voor de 
uitstekende leiding. Uit handen van good old Adrie 
Raaymakers kon Jac Rosenboom dan eindelijk de 
zogenaamde Raaymakers Cup op zijn palmares 
bijschrijven.  
 

 

 
 
 
 
Spannende wedstrijden, maar daarnaast natuurlijk ook een echt stukje Brabantse 
ontspanning en gezelligheid. 

 
  

http://www.depinpongers.nl/
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DE EERSTE WEDSTRIJDVERSLAGEN 
Drie maal eerder werd een poging ondernomen om de NTTB-competitie weer op te 
starten, drie maal gooide het coronavirus roet in het eten. 
De voorjaarscompetitie 2020 werd na 3 van de 10 te spelen wedstrijden afgebroken, de 
najaarscompetitie 2020 na 4 wedstrijden. De voorjaarscompetitie 2021 werd helemaal niet 
gespeeld. 
Alles bij elkaar hebben we heel lang moeten wachten, maar eindelijk kunnen we onze 
batjes weer tevoorschijn halen voor echte wedstrijden. 
Hoe onze teams het er van af gebracht hebben, kun je verderop lezen. 

 
Vrijdag 17 september 2021 
Na een lange tijd kan er eindelijk weer competitie worden gespeeld. Hierboven een foto 
van het inspelen, vlak voordat de eerste wedstrijden gaan beginnen. 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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GOEDE START TEAM 1 

 
Verslag van Tom van Doorn 
 
Afgelopen vrijdag begon dan eindelijk de Najaarscompetitie 2021. Team 1 gaat een zwaar 
seizoen tegemoet omdat vaste speler Koen voor werkzaamheden lange tijd in het 
buitenland verblijft (of is het toch stiekem om de vrede in de zuid Chinese zee te 
bewaren?) en er daarom regelmatig een beroep gedaan zal moeten worden op invallers. 
Gelukkig beschikt team 2 over 4 spelers die vooralsnog regelmatig kunnen. 
Vrijdag viel uit team 2 Jac in – in eerste instantie nog wat onduidelijk door een 
voetblessure maar gelukkig bleek het toch te doen om te spelen. In navolging van Hanny 
speelde Jac vanavond ook op blote voeten! De familie traditie werd hooggehouden! 
Tegenstander de Backhands 4 was opgekomen in een sterke opstelling met Peter, Rudolf 
en Christel. 
 
Jac (het langzame schema) 
beet het spits af tegen Rudolf 
en slaagde erin om de 
tweede game naar zich toe te 
trekken (meer backspin) maar 
game 3 ging toch naar 
Rudolf. In de vierde game 
wist Rudolf met een zeer 
knappe counter een smash 
van Jac te retourneren 
waardoor de stand op het 
bord 10-8 werd in het 
voordeel van Rudolf in plaats 
van de verwachte 9-9. Hierna 
moest Jac het hoofd buigen.  
Tom mocht meteen tegen Peter beginnen, maar het was meteen duidelijk dat Peter nog 
warm moest draaien; er ging veel fout. Zoveel zelfs dat Tom eigenlijk alleen de bal op tafel 
hoefde te houden en Peter de fouten kon laten maken (1-1). Vervolgens bleek Albert een 
maatje te groot voor Christel, en stond er 2-1 op het bord na het eerste blok. Het duo Tom 
en Albert kon ook bij het dubbel profiteren van het matige spel van Peter en in drieën was 
het gedaan (3-1).  

 

7  -  3 
 
De Pin Pongers (1)           The Back Hands (4) 
 

http://www.depinpongers.nl/
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In blok twee speelde Tom goed geconcentreerd tegen het onorthodoxe spel van Rudolf. In 
de derde game ging hij te veel mee in het ‘duwen met de noppen’ spel, maar slaagde erin 
om een 7-9 achterstand alsnog om te buigen in een match-winnende 11-9. Jac slaagde 
erin om zich Christel van het lijf te houden; in de tweede game speelde hij te veel haar 
spel, maar daarna kwam de spreekwoordelijke diesel op gang en maakte het vakkundig 
af. Albert mocht vervolgens kijken of er vandaag een overwinning tegen Peter in zat. Ook 
in deze wedstrijd maakte Peter in de eerste twee games veel fouten (tot zijn eigen grote 
ergernis), maar in de derde game wisselde hij van tactiek en deed eigenlijk niets meer. 
Prompt ging deze game naar hem. Gelukkig wist Albert in de vierde game, door iets 
opener te spelen, wat goede punten te maken waardoor deze match ook naar de Pin ging 
(6-1). 
 
In het laatste blok had Tom niet veel moeite met Christel en ontspon zich een mooie 
wedstrijd tussen Albert en Rudolf, waarbij er tot ergernis van Albert meer en meer net- en 
randballen van Rudolf voorbijkwamen, met name in de derde game. Hierdoor kantelde de 
wedstrijd en ging Rudolf er uiteindelijk met de winst van door. In de laatste match was het 
de vraag of Jac zou kunnen stunten tegen Peter. De service van Peter kwam beter door 
en veroorzaakte grote problemen voor Jac. Jac vocht zicht nog knap terug in de vierde 
maar die ging uiteindelijk toch met 10-12 naar Peter, waardoor de eindstand werd bepaald 
op 7-3. 
 
Een fraaie uitslag, zeker gezien het feit dat zowel Peter als Rudolf stonden opgesteld bij 
de tegenstander, met dank aan invaller Jac. Aankomende vrijdag mogen we proberen om 
het goede begin voort te zetten in Zevenbergen tegen Groene Ster. 
 

Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

De Pin Pongers (1) 1 7  Tom 3 3 100 

ODT Kanjers Uitzendbureau (4) 1 6  Albert 3 2 67 

Groene Ster (1) 1 4  Jac (inv.) 3 1 33 

The Back Hands (4) 1 3  Koen 0 0 0 

Smash (1) 0 0      

Het Markiezaat (3) 0 0      

 
 

Probeer eens met je mond dicht te spelen. 
Dit is het laatste balletje dat we hebben!! 

 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 2 START MET EEN REMISE 
 

 
 
Verslag van René Schijven 
 
Na lange, lange tijd mochten de tafeltennissers van TTV De Pin Pongers dan eindelijk 
weer eens in een NTTB-wedstrijd hun kunsten laten zien. Pin Pongers 2, in de 
Najaarscompetitie 2021 wederom uitkomend in de 4e klasse, trof in de eerste ronde 
Tanaka (4) uit Etten-Leur achter de tafel. Namens de thuisploeg kwamen Walter (A), René 
(B) en Rose-Marie (C) in actie. Onze vierde speler, Jac, kwam ook in actie, zij het als 
invaller voor Pin Pongers 1. 
 
Walter, niet geheel fit, begon op zijn verzoek als speler A en beet het spits af tegen Youri, 
statistisch de zwakste tegenstander. Ervaring leert dat de eerste partij van het nieuwe 
seizoen altijd een hele lastige is en als je eigenlijk veel beter bent, de kans dat je verliest 
juist kan toenemen. Het werd een lastige pot omdat een en ander allemaal nog flink 
onwennig aanvoelt. Na de eerste game te hebben verloren volgden drie lastige games, 
maar wel het eerste punt voor De Pin: 1-0. René was de tweede thuisspeler die binnen de 
lijnen kwam, maar had in Mika eveneens een lastige jeugdspeler. Ook René verloor de 
eerste game, maar stal de tweede en drukte door in de derde. Helaas ging de vierde nipt 
verloren en groeide het vertrouwen in een goede afloop bij de opponent: 1-1. Rose-Marie 
kwam daarna in actie en gezien het niveau van haar tegenstander, vermoedelijk tegen de 
sterkste. Pieter kwam eenvoudig op 2-0, maar mistte vervolgens wat kansjes en zag 
Rose-Marie weer langszij komen. In de beslissende vijfde game gaven De Pin Pongers 
wederom niet echt thuis: 1-2. 
 
Wie het dubbel ging spelen was lang onduidelijk. In de ogen van het team is elke 
combinatie sterk genoeg om punten te pakken. Omdat Jac reeds scheidsrechter bij het 
andere team was, en tevens al vrij snel zelf in actie moest komen, en nog altijd licht 
geblesseerd is, werd gekozen om hem te sparen. Walter werd om de laatste reden ook 
gespaard. Vanaf het eerste punt bleek de combinatie René & Rose-Marie echter een 
gouden greep, want de 2-2 tussenstand stond heel snel op het bord. Wel was de 
thuisploeg dankbaar dat niet Pieter in actie kwam. 
 
René en Youri mochten na het dubbel blijven staan, maar waren ook snel klaar. René 
hield enkel de bal in het spel en liet zijn tegenstander de fouten maken: 3-2. 

 

 5  -  5 
 
De Pin Pongers (2)                  Tanaka (4) 
 

http://www.depinpongers.nl/
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Vervolgens de twee heren die niet in het dubbel in actie kwamen en dit bleek achteraf de 
mooiste partij van de avond. Walter schoot uit de startblokken en pakte knap de eerste 
twee games. Pieter schroefde daarna zijn niveau omhoog en deed wat terug, maar in de 
zeer spannende vierde game pakte Walter knap de zege: 4-2. 
 
Een mooie tussenstand, die perspectief bood voor een resultaat. Echter, de lastigste 
partijen zouden vermoedelijk nog volgen. Rose-Marie mocht aantreden tegen Mika, begon 
sterk, maar kreeg in het vervolg telkens onvoldoende vat op het spel. In vier games deed 
Tanaka weer wat terug: 4-3. 
 
In het laatste blok kwam René als eerste binnen de lijnen. Tegen Pieter ontstond een mooi 
servicegevecht, waarbij Pieter over net iets meer variatie beschikte. De cijfers van deze 
driegamer waren echter fraai: 7-11, 15-17, 11-13 en dus 4-4. 
Met deze stand was er ineens toch weer van alles mogelijk. Rose-Marie trad in haar 
laatste partij aan tegen Youri en de verwachting was dat ze nu toch wel haar eerste 
overwinning zou bijschrijven. De eerste game was niet eenvoudig, maar de tweede wel. 
Echter, de partij kantelde volledig en bijna was daar een stunt. Ze was echter op tijd weer 
bij de les om het varkentje te wassen. 5-4, eindelijk dan het vijfde punt.  
 
In de slotpartij traden de twee nog ongeslagen heren tegen elkaar. Walter begon erg sterk 
tegen Mika en nam een 2-0 voorsprong. De youngster kreeg het echter toch nog voor 
elkaar de partij te doen kantelen, waardoor de 5-5 eindstand uiteindelijk onafwendbaar 
werd. De 5-5 voelt niet als verlies, zeker niet als winst. Vooral blij weer lekker te hebben 
kunnen spelen! 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (9) 1 7  Walter 3 2 67 

Vice Versa ’51 (2) 1 6  Rose-Marie 3 1 33 

De Pin Pongers (2) 1 5  René 3 1 33 

Tanaka (4) 1 5  Jac 0 0 0 

Smash (2) 1 4      

De Batswingers (2) 1 3      

 
 
 

Hoe vaak moet ik nog  
zeggen dat je niet over 
 het net moet springen!! 
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DUIDELIJKE ZEGE VOOR TEAM 3 
Michael van Loon wint zijn eerste wedstrijd in zijn Pin Pongers loopbaan!! 
 

 
 
Verslag van Michael van Loon, Marjan Quak en Kees Verhoeven 
 
Het was eindelijk weer zover, we mochten weer competitie spelen. 
Iedereen gebrand om het leuke spelletje weer te gaan doen. 
 
Kees opende de spelavond tegen Mark Alberti met de bekende spanning in zijn lijf, eerst 
aftasten of “we” het nog kunnen. De eerste 2 games gaan redelijk goed, maar de derde is 
dan de valkuil, en daar liep Kees dus in. Dat maakte hij in de vierde goed en ons eerste 
punt was binnen. 
 
Marjan opende goed door de eerste te pakken in een trilling game met 14-12! In de 
tweede game heeft ze Claudia beter onder de duim, en dat ging door tot de derde 
gewonnen was. Mooi gedaan Marjan, het tweede puntje binnen. 
 
Michael ging de avond beginnen tegen Roland. Hij moest door zijn zenuwen heen slaan 
en had daar begrijpelijk een beetje moeite mee, maar hij pakte netjes de eerste game. In 
de tweede speelt de ervaren Roland een ander spelletje en dat had Michael te laat door. 
In de derde game is het spel van Roland te hoog voor Michael.  
Strijdend ten onder gaan heet het toch als je goed speelt en toch verliest, Het eerste punt 
voor Hotak. 
 
Het dubbelspel ging tussen Michael en Kees en Mark en Roland. 
We begonnen aarzelend, kwamen terug tot 10-10 en toch nog verloren, was niet nodig 
geweest… De tweede game liep als een trein en zo ook de derde, De vierde was érg 
spannend en trokken we ook naar ons toe, weer een puntje voor de PP! 
 
Marjan speelde haar tweede pot tegen Mark. Die serveert met erg veel zijspin om 
zodoende de bal op zijn sterke forehand te krijgen. Marjan moest even zoeken om daar 
een antwoord op te hebben. Het werd 10-10, 11-11, 12-12 en dan verliest Marjan tóch 
nog, jammer maar snel vergeten en beginnen aan de tweede. In deze game komt Marjan 
beter aan spelen toe omdat ze de zijspin beter pareert. Ze komt ruim voor maar naar het 
einde toe toch nog spannend, maar ze pakt wel de game met 11-8. In de derde slaat ze de 
services van Mark “gewoon” straight “af” en staat er 11-3 op het bord. 

 

8  -  2 
 
De Pin Pongers (3)                   Hotak (6) 
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In de 4e game is alles wat Marjan slaat RAAK, Ze staat met 7-1 voor  maar dan komt het 
keerpunt en ze verliest de game met 9-11 oeioeioei … 
In de beslissende 5e staat ze rap voor met 5-0 maar uiteindelijk toch nog een zwaar 
bevochten pot met winst voor ons met 11-8. 
 
Kees gaat er vol in tegen Roland. Roland brengt veel terug vanuit de achterste lijn. Hij 
slaat dan keihard in. Kees moet daar even aan wennen en dat kost hem een game. Hij 
speelt niet overtuigend zijn eigen spel en staat met 2-1 achter. Toen ging er een knop om 
en de laatste twee games was Roland geen tegenpartij meer dus in 5 games weer een 
puntje erbij. 4-1 intussen. 
 
Michael tegen Claudia, in de eerste game wist hij niet wat hij moest aanvangen tegen haar 
dus keek hij al direct tegen een achterstand aan. De tweede wint hij nipt, 12-10. Maar hij 
had toen nog steeds niet door dat zij links speelde en hij gaf haar de ballen op een 
serveerblaadje, op haar betere forehand. Toen hij het door had, ging het beter, meer 
spreiden en daarmee pakte hij de derde en ook de vierde game! Zijn eerste single 
overwinning behaald, gefeliciteerd Michael. 
 
Marjan tegen Roland is niet genotuleerd, de notulist zat in de bar… 
Maar wél een punt voor ons 7-1 
 
Michael tegen Mark is een mooie pot. Zeker omdat hij beter in zijn spel komt en weer durft 
aan te vallen zoals hij op de training doet. 
De eerste is voor ons, maar de tweede laat hij liggen. Na een korte peptalk van Marjan 
gaat het een stuk beter, gamestand 2-1… De vierde is bagger en de vijfde ….. OOK. 
Dus puntje voor Hotak 7-2. 
 
Kees en Claudia sluiten de avond af en dat duurde niet zo lang, Hij zet haar in 3 games 
terug naar de kant, zodat de eindstand 8-2 is voor PP 3. 
Een knappe opening!! 
 

Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

The Back Hands (7) 1 8  Kees 3 3 100 

De Pin Pongers (3) 1 8  Marjan 3 3 100 

WITAC ’89 (2) 1 7  Michael 3 1 33 

ODT Kanjers Uitzendbureau (8) 1 7  Adrie 0 0 0 

The Back Hands (8) 1 3  Nader 0 0 0 

Yerseke (3) 1 3  Qusai 0 0 0 

Het Markiezaat (3) 1 2      

Hotak ’68 (6) 1 2      
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HET ALLER ALLEREERSTE COMPETITIETEAM 
Een speurtocht in de archieven van de Afdeling Zuid-West leverde een opmerkelijke 
vondst op. In 1993 werd besloten om met een team deel te gaan nemen aan de NTTB-
competitie. Het team werd ingedeeld in de 7e klas en de eerste officiële wedstrijd werd 
gespeeld op 9 september 1993 in Helwijk tegen Witac ’89  (5-5 gelijkspel). Op 18 
september 1993 volgt de eerste thuiswedstrijd tegen TCO (9-1 winst). Het team werd 
uiteindelijk ongeslagen kampioen en promoveerde naar de 6e klas. In de archieven van 
de Afdeling werd onderstaand “bewijs” gevonden: 
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
THEMA: OUDE BIERRECLAMES, IETS  VOOR DE 
DERDE HELFT? 
Tafeltennis gerelateerde bierreclames.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/


18 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 416    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   20-09-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

HET NTTB SPELREGELBEWIJS 
Slaat jouw tegenstander wel of geen foute service? Wie mag er een time-out nemen en 
wanneer? Antwoorden op deze vragen en vele andere vind je in de digitale spelregelmodule 
‘TafeltennisMasterz’, waarmee iedereen zijn of haar Spelregelbewijs kan halen. 

 
Wat weggestopt achterin deze Nieuwsbrief betekent niet dat we deze informatie 
onbelangrijk vinden. Het spelregelbewijs is in eerste instantie bedoeld voor competitie 
spelende jeugd van 14 tot 17 jaar, maar ook niet-competitie spelende jeugd en senioren 
en competitie spelende senioren (dus kortom iedereen die lid is van de NTTB) kan dit 
bewijs halen. Het Spelregelbewijs is (nog) niet verplicht, maar kan interessant zijn als je 
wedstrijden speelt. Wil je meer informatie hierover: bij Eelco, Jac. René of Walter kun je 
terecht met vragen. 
 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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