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VAN DE REDACTIE 
In Nieuwsbrief 417 weer volop competitie 
nieuws, dit maal van de tweede 
speelronde. 
 
In deze Nieuwsbrief vind je verder een 
verslag van de strijd om de Supercup bij 
de senioren, gespeeld 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 deels hernieuwde 
aankondiging/uitnodiging voor een drietal toernooien in Kruisland, Bergen op Zoom en 
Gilze. 
 
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD weer niet. 
De redactie is deze keer gedoken in de archieven van de afdeling ZuidWest en heeft wat 
vermeldingen gevonden, waarbij Pin Pongers zijn betrokken. 
 
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 4 oktober. 
 
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. 
 
 

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 
 
 

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 !!! 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
mailto:secretaris@depinpongers.nl


3 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 417    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   27-09-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

TOERNOOIEN 
De inschrijvingen voor onderstaande toernooien staan nog open. Het is mogelijk om je op 
te geven. 
 

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 nog t/m 3 oktober bij Albert: 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

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. 
 

BATSWINGERS TEAMTOERNOOI 
Op zondag 19 december organiseert TTV De Batswingers in Gilze 
haar 52e Teamtoernooi. 
Je kunt inschrijven met teams van 2 personen, indeling op sterkte 
en ieder speelt 2 enkelspelen en een dubbelwedstrijd. 
De eerste ronde wordt gespeeld in poules van 3 of 4 teams, de 
eerste twee gaan over naar de volgende ronde. 
 
Inschrijven kan tot 15 november, via Albert de Jong: 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Er kunnen maximaal 140 spelers inschrijven. Hoe eerder je 
inschrijft, des te groter is de kans dat je mee kunt doen, want vol is 
vol. 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
mailto:redactie@depinpongers.nl
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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CORONA UPDATE  
Met ingang van 25 september zijn door het kabinet een aantal versoepelingen in het 
corona-beleid aangekondigd. Vanaf deze datum is een coronatoegangsbewijs verplicht bij 
het gebruik maken van horeca voorzieningen. De foyer van De Spil valt daaronder en dit 
zou betekenen dat we iedereen bij binnenkomst moeten gaan controleren. 
We willen wel de speelzaal, de kleedkamers en de toiletten toegankelijk houden voor 
iedereen. 
 
Dit levert allerlei praktische problemen op. Onze eigen Bond (NTTB) en NOC*NSF komen 
met een aanvaardbare oplossing, die wij overnemen. 
Door de horeca af te scheiden van de rest van het gebouw (niet letterlijk natuurlijk), kan de 
rest gebruikt blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. Dat betekent dat bij 
binnenkomst geen controle plaats vindt. Drankjes en andere versnaperingen kunnen 
worden besteld aan de bar en worden vervolgens in de blauwe zaal genuttigd. 
 
Onze “vaste” vrouw achter de bar (Paula) is nog niet geheel hersteld en voor de 
barbezetting zijn we wel afhankelijk van onze eigen leden. Afspraak is wel dat alleen 
bestuursleden achter de bar komen. Zij zijn allen gecertificeerd. 
 
We vragen iedereen om deze spelregels in acht te nemen. 
Competitie-tegenstanders en teamgenoten worden door de team captains op de hoogte 
gesteld van deze maatregelen. Onze wedstrijdsecretaris (Albert) heeft de captains 
inmiddels gevraagd om hier op te letten. 
 
Verder blijft het natuurlijk nog steeds van belang:om bij gezondheidsklachten thuis te 
blijven en zijn voorzorgsmaatregelen als handen wassen en een goede ventilatie 
belangrijk. 
Voor vragen/opmerkingen over ons corona-beleid kun je terecht bij een van onze 
bestuursleden. 
 
 

STEM OP TTV DE PIN PONGERS TIJDENS 

JAARLIJKSE RABO CLUBSUPPORT 2021 
Het bestuur heeft onze vereniging weer ingeschreven 

voor de jaarlijkse Rabobank ClubSupport. Dit kon tot en 
met vandaag 

(27 september 2021), maar uiteraard hadden we al 

terug-koppeling ontvangen van een succesvolle 
inschrijving. Net als afgelopen jaren hopen we natuurlijk 

met z’n allen weer een mooi bedrag binnen te halen! 
 

Tussen 4 oktober en 25 oktober 2021 kan ieder lid van 
de Rabobank weer een vijftal stemmen uitbrengen op  

  

http://www.depinpongers.nl/
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zijn of haar favoriete club of vereniging. Dit kan overigens ook via de Rabo 
App. Volgens de gestelde voorwaarden lijkt het erop dat dit jaar slechts drie 

stemmen per lid kunnen worden uitgebracht, en dat op drie verschillende 

deelnemende verenigingen en stichtingen. Een en ander zal duidelijk worden 
tijdens de stemperiode.  

 
Het bestuur roept in elk geval al haar leden en betrokkenen op ons clubje weer 

aan de nodige financiële steun te helpen. Het kost zelf geen geld, je hoeft 
enkel je stem te geven. Alles gaat digitaal. Mooi is ook als je vrienden en 

familie weet over te halen om onze vereniging te steunen, want alle kleine 
beetjes helpen natuurlijk. 

 
Van 1 tot en met 14 november 2021 zijn de finale uitreikingen en horen alle 

clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen. Meer informatie lees je op: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?gclid=EAIaIQobChMI3rWM2f2f8wI

VCbp3Ch1rAQ0JEAAYASAAEgLKjfD_BwE  
 

Iedereen alvast ontzettend bedankt! 

 
 

PRIMA GELIJKSPEL TEAM 1 

 
Verslag van Tom van Doorn 
 
Op vrijdag de 24e toog team 1 naar Zevenbergen om het aldaar op te nemen tegen team 
1 van Groene Ster. Deze keer was Rose-Marie de invaller die mocht gaan proberen om de 
nog altijd afwezige Koen te doen vergeten. Bij de tegenstander troffen we deze keer 
Walter, Joris en Theo. 
 
Tom mocht beginnen tegen Walter en had in het begin teveel last van de service van 
Walter. Later in de wedstrijd werd dat beter en werd het een echte nek-aan-nek race. Na 
een 2-0 achterstand in games, wist Tom de derde te winnen, maar ging de vierde alsnog 
met 13-11 verloren. Later op de avond had Tom verrassend weinig moeite met de noppen 
van Joris, en ging ook de partij tegen Theo naar De Pin. 
 

 

5  -  5 
 
Groene Ster (1)           De Pin Pongers (1) 

http://www.depinpongers.nl/
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?gclid=EAIaIQobChMI3rWM2f2f8wIVCbp3Ch1rAQ0JEAAYASAAEgLKjfD_BwE
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?gclid=EAIaIQobChMI3rWM2f2f8wIVCbp3Ch1rAQ0JEAAYASAAEgLKjfD_BwE
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Voor Albert werd het geen gelukkige avond; beginnen tegen Joris is natuurlijk nooit lekker 
om in je spel te komen en deze partij werd verloren. In het duel tegen Theo gingen de net- 
en kant ballen in het hoofd van Albert zitten (en gingen daar ook niet meer uit) zodat ook 
deze partij, toch wel onverwacht, verloren ging. In de laatste partij was Walter ook voor 
Albert te sterk. 
 
Rose-Marie had de avond van haar leven. In de partij tegen Theo, die ook graag contra 
speelt, kon Roos helemaal haar tanden zetten. Na de eerste 3 spannende games (9-
11,12-10,12-10) , bleek Roos uiteindelijk de sleutel te hebben gevonden een haalde de 
laatste twee games knap binnen met 2x 3-11. Verrassend en uiteraard zeer welkom. 
Tegen Walter was vanavond geen kruit gewassen en ook Roos kon geen potten breken. 
De laatste partij tegen Joris speelde ze echter op de toppen van haar kunnen. De eerste 
game ging nog nipt verloren met 11-8, maar daarna domineerde Roos het spel volledig – 
zelfs tegen de noppen van Joris. Meteen aanvallen op de service van Joris, een aantal 
keren een superblok om de harde smashes die van het ‘normale’ rubber van Joris 
afkwamen – Roos sloeg alles terug en de tegenstander wist niet meer wat te doen. 
Zodoende ging ook deze pot superknap naar Roos die dus gewoon twee punten wist 
binnen te halen! 
 
Halverwege was het dubbel reeds ten prooi gevallen aan Albert en Tom op redelijk 
eenvoudig wijze, en dus stond er uiteindelijk een 5-5 op het bord. Voldoende voor een 
voorlopige tweede plek. Volgende week mogen we gaan proberen er thuis tegen Smash 
een goed vervolg aan te geven. 

 

 
 
Verrassing van de avond – Rose-Marie hier in actie tegen Walter 

 

http://www.depinpongers.nl/
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Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

De Pin Pongers (1) 2 12  Tom 6 5 83 

ODT Kanjers Uitzendbureau (4) 2 12  Rose-Marie 
(inv.) 

3 2 67 

Groene Ster (1) 2 9  

The Back Hands (4) 2 7  Albert 6 2 33 

Smash (1) 1 6  Jac (inv.) 3 1 33 

Het Markiezaat (3) 1 4  Koen 0 0 0 

 
 

NIPT VERLIES PIN PONGERS 2 ONDANKS 
COMEBACK 
 

 
 
Verslag van René Schijven 

 
De senioren van Pin Pongers 2 hebben in ronde 2 van de 
NTTB Najaarscompetitie 2021 een nederlaag geleden. In 
Gilze was gastheer De Batswingers (2) net te sterk. In 
sporthal Achter De Tuintjes werd het 6-4.  
 
De wedstrijd werd bij wijze van afwisseling afgewerkt op 
een donderdagavond, de vaste speelavond van deze 
tegenstander. Misschien voor onze spelers niet heel fijn, 
maar wel fijn dat we dat in elk geval achter de rug hebben. 
 
Namens ons team kwamen Jac (X), René (Y) en Rose-
Marie (Z) in actie. De thuisploeg trad aan met René (A), 
Jeroen (B) en Brian (C). Voor Jac was het zijn rentree en 
dus zijn eerste wedstrijd van het seizoen in het shirt van  
ons tweede seniorenteam.  
 De speelzaal in Gilze 
 

Er werd zo’n tactisch mogelijke opstelling gemaakt om vlot tot punten te kunnen komen. 
Dus Jac startend tegen verdediger René, onze René tegen hun kopman Jeroen en Rose-
Marie tegen jonkie Brian. Niets was minder waar, het pakte totaal verkeerd uit. Drie 
partijen: drie nederlagen. Jac was totaal nog niet warm en werd door René van links naar 
rechts getikt, waarbij zijn eigen kansen niet benut werden. René pakte tegen Jeroen knap 

 

  6  -   4 
 
De Batswingers (2)     De Pin Pongers (2)
                   
 

http://www.depinpongers.nl/
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de eerste game, maar de thuisspeler deed er daarna nog een schepje bovenop. Rose-
Marie dreef Brian tot een vijfgamer, maar kon helaas niet doordrukken.  
 
Het dubbelspel betekende het eerste lichtpuntje van de avond. Omdat Jac weer op 
schoenen kon spelen, omdat René heel wijs zijn eigen batje thuis had gelaten en omdat 
Rose-Marie in het verleden een goede dubbelpartner bleek te zijn, kwamen voor deze 
editie Jac & Rose-Marie in actie. Net als tegen Tanaka (4) bleef de kopman verrassend 
aan de kant: kansen voor ons team dus. Tot twee keer toe kwamen onze spelers een 
game achter, maar zoals wel vaker ging het punt toch naar De Pin: 3-1. 
 
Het leidde echter nog niet tot de gewenste ommekeer. Jac begon sterk tegen Jeroen en 
won eenvoudig de eerste game. De strijd was in het vervolg gelijkwaardiger, waarbij Jac 
tot driemaal toe net aan het kortste eind trok: 3-11, 11-8, 12-10, 12-10. De scores zeggen 
hier alles. Rose-Marie won tegen ‘hun’ René ook de eerste game, maar kwam er daarna 
totaal niet meer aan te pas: 9-11, 11-3, 11-4, 11-4. Tussenstand: 5-1 … 
 
Een plak slaag dreigde, zeker omdat René tegen young gun Brian tot tweemaal toe een 
game achter kwam, ondanks de nodige kansen. Maar ondanks coaching sloegen de 
zenuwen toe bij de youngster en helaas voor hem heeft onze René Hewitt iets meer 
ervaring met dit soort potjes: 14-12, 7-11, 16-14, 7-11 en 9-11 in de vijfde game. 
Come on en 5-2! 
Vervolgens mocht Rose-Marie weer aan de bak en een mooie verrassing was plotseling 
daar. Ondanks kansen won Jeroen niet onverwachts de eerste game, maar hij liet zich in 
het vervolg een beetje gaan en kwam niet meer terug in de partij. Een hele knappe zege 
voor Roos en ineens was de stand alweer wat draaglijker: 5-3. 
 
Clubkampioen Jac verloor in zijn laatste partij de eerste game, maar de ervaring van onze 
nestor was duidelijk aanwezig in het vervolg. De backhand liep weer en dus betrekkelijk 
eenvoudig 5-4. Van 3-0 en 5-1 naar 5-4 met dus nog een kans op een remise. En daar 
waar vorige week het gelijke spel misschien als een nederlaag voelde, zou dat vandaag 
toch echt andersom zijn geweest. Jac had de winnaar van de slotpartij in elk geval goed 
voorspeld. Hoe dan ook: René zou winnen. Kleur shirt: blauw. Tja, nu alleen nog de vraag 
welke René. Het werd de thuisspeler en heel verrassend was dit echter ook niet. René D. 
speelde een geweldige avond en was in het verleden bij diverse toernooien onze voorzitter 
al regelmatig de baas. In drie games ging alsnog de zege naar de gastheren. Jammer, 
maar toch een leuke avond achter de rug! 
 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (9) 2 17  Walter 3 2 67 

Tanaka (4) 2 10  Rose-Marie 6 2 33 

De Batswingers (2) 2 9  René 6 2 33 

De Pin Pongers (2) 2 9  Jac 3 1 33 

Smash (2) 2 9      

Vice Versa ’51 (2) 2 6      

 
 

http://www.depinpongers.nl/


9 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 417    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   27-09-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

NIPTE NEDERLAAG VOOR TEAM 3 
Qusai speelt zijn eerste wedstrijdavond en Nader ging mee om te kijken en te 

leren hoe het er aan toe gaat. 
 

 
 
Verslag van Kees Verhoeven 
 

Dus met zijn 4en naar Markiezaat. 
Marjan opent de avond tegen Marvin. 
De eerste 2 games lijken gemakkelijk naar Marjan te gaan, maar coaching bracht daar 
verandering in. Pieter gaf Marvin enkele tips en de volgende was voor Markiezaat. 
Echter, de aanvalsballen van Marjan trokken de game naar ons toe. 
 
Pieter zette Kees in 3 games aan de kant. 
Geen spirit, geen overwinning. (agge ut mar kort hout        ) 
 
Qusai ging zijn carrière beginnen tegen onze oud Pin Pongster, Sabina. 
Hij moet duidelijk nog ervaring op gaan doen, maar hij heeft er lol in, dat is nu belangrijk. 
De stand is dus intussen 2-1. 
 
De dubbel ging gelijk op, Sabina en Marvin tegen Marjan en Kees. 
Spannend tot het laatste punt, 14-12 in de 5e game. Stand 3-1. 
 
Pieter en Marjan tastten elkaars spel af en dat resulteerde in een gamestand van 0-2.  
Marjan schakelde goed en zette hem onder druk door een game mooi te winnen. maar 
Pieter is als 5e klasse speler een maatje te groot voor haar.  
 
Marvin tegen Qusai is een oefenpartij voor onze speler. Hij komt iedere game beter in zijn 
spel en is tevreden met het resultaat. Stand intussen 5-1. 
 
Sabina en Kees haalden een portie extra spanning uit de hoge hoed. 
Kees stond bij tijd en wijlen flink te prutsen en Sabina maakte daar gretig gebruik van. Ze 
speelde heel goed door haar spreidspel. Uiteindelijk was de pot voor ons in 5 games. 5-2 
 
 

 

6  -  4 
 
Het Markiezaat (6)     De Pin Pongers (3)
                    
 

http://www.depinpongers.nl/
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Pieter en Qusai achter de tafel en onze jongste vervolgt zijn lessen. Nader houdt zijn zoon 
goed in de gaten. Qusai maakt regelmatig mooie punten, maar een vuist maken kan hij 
nog niet. 6-2 
 
De dames aan zet. Sabina pakt de eerste met minimaal verschil, 12-10. De tweede is voor 
ons, Marjan herpakt zich goed. de derde is superspannend…14-14 en Marjan pakt de 
laatste 2 punten met mooi beheerst spel. De 4e is wéér spanning ten top. 10-10 en nu 
pakt Sabina de laatste 2 puntjes, wéér een 5 gamer… Ze blijven op het hoogste spanning-
niveau spelen en met 11-13 pakt Marjan de partij. 6-3 
 
Marvin en Kees sluiten de avond af, Kees móét van zichzelf winnen en probeert de druk 
op zichzelf onder controle te houden. Marvin had ook behoorlijk veel stress, hij praatte 
nogal tegen zichzelf na een fout geslagen bal. Kees weet zich er doorheen te slaan in 
wederom 4 games en de eindstand is dus 6-4. 
Wij waren niet ontevreden, veel meer zat er niet in. 
 
 

Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

The Back Hands (7) 2 17  Kees 6 5 83 

ODT Kanjers Uitzendbureau (8) 2 13  Marjan 6 5 83 

De Pin Pongers (3) 2 12  Michael 3 1 33 

WITAC ’89 (2) 2 11  Qusai 3 0 0 

Yerseke (3) 2 10  Adrie 0 0 0 

Het Markiezaat (6) 2 8  Nader 0 0 0 

The Back Hands (8) 2 6      

Hotak ’68 (6) 2 3      

 

  

http://www.depinpongers.nl/
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TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD 
 
VROEGE VERMELDINGEN VAN PIN PONGERS IN HET MEDEDELINGENBLAD VAN 
DE AFDELING 
Het was even zoeken naar de allereerste maal dat de naam “De Pinpongers” opduikt in 
het mededelingenblad van de Afdeling Brabant, maar we hebben het gevonden: 
een melding in de Mixed van september 1993. Hieronder een schermafdruk hiervan. 

 

COMMUNICATIE TUSSEN AFDELING EN VERENIGING 
Vanaf het begin van het georganiseerde tafeltennis als sport is er een landelijk en een 
afdelingsbestuur, die allerlei zaken rondom de sport regelen. 
Wij hebben nu vooral te maken met vertegenwoordigers van de Afdeling ZuidWest 
(vroeger Afdeling Brabant), die samen met allerlei commissies o.a. de competitie, licenties 
en andere zaken in overleg met de verenigingen bijhouden en regelen. 
De Afdeling communiceert via nieuwsbrieven, met als vaste rubrieken o.a. mededelingen 
op het gebied van verzette wedstrijden, licentiemutaties, bestuursmutaties, boetes en 
uitslagen van competitiewedstrijden en toernooien. 
En wat hebben we in deze archieven ontdekt waar De Pin Pongers bij betrokken zijn? 
 
Om te beginnen iets over licenties. 
We spelen toernooien en competitiewedstrijden en bouwen daarmee een licentie op. 
Wijzigingen van licenties werden vanuit de bond naar de verenigingen gecommuniceerd 
via het afdelingsblad  “Mixed”, later Info ZuidWest, waarin we een paar Pin Pongers 
tegenkwamen, met als willekeurig voorbeeld een mededeling over de toekenning van 
senior-licenties (januari 2006): 

http://www.depinpongers.nl/
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Nog wat meer vermeldingen van Pin Pongers in de Mixed 
Gevonden in de archieven van de Afdeling ZuidWest: 
mededeling van een bestuursmutatie uit september 2003: 

 
En natuurlijk komt het voor dat om uiteenlopende redenen competitiewedstrijden verzet 
moeten worden: 

 
 
 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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Brabantse kampioenschappen 2001 
Adrie en Phil, allebei doorgedrongen tot de halve finale: 
 

HERENENKEL 
A/B 1 D.v.Vinckenroye Cosm/TTVV 2 C.Tournelle Cosm/TTVV 21-8, 21-14 
11 deeln. 3-4 P.v.Gemert Cosm/TTVV M.vd.Leur Cosm/TTVV 
c 1 R.Driessen N.Despair 2 R.Clijsen Tios'51 22-20, 12-21, 21-10 
8 deeln. 3-4 B.v.Meurs Wanzl/ Belcr. S.Wens VVersa'51 
D 1 J.Klemans Tios'51 2 M.Kraan JCV 21-17, 21 -18 ,î 
38 deeln. 3-4 A.v. Esch Tios'51 S.Heijnis Flash 
E 1 R.vd.Heijden OTTC 2 FStraatman Rally 21-13, 21-19 
33 deeln. 3-4 M.Geboers Taveres M.v.Oorschot Cosmos/TTVV 
F 1 A.Mulder Flash 2 R.vd.Broek Flash 21-14, 23-21 
48 deeln. 3-4 WGouda Alw.Fair Wd.Heide ODT 
G 1 R.Oonincx Back Hands 2 R.Leentjes Taveres 21-12, 21 -12 
19 deeln. 3-4 G.Sanne Back Hands R.d.Kort Irene 
H 1 T:Vreven Cosm/TTVV 2 E.Roelen TCS 21 -19, 13-21 , 21-17 
22 deeln. 3-4 A.Raaymakers Pinpongers 2 P.Quik Pin Pongers 
 

 

West-Brabantse kampioenschappen 2002 
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Maar als het er om gaat om de naam van De Pin Pongers liever NIET in de media te laten 
verschijnen, dan is het wel het volgende. Als de competitie eenmaal op gang is gekomen, 
worden regelmatig om allerlei redenen boetes opgelegd.  
 
We kunnen lang zoeken naar een Pin Pongers “overtreding”, maar dank zij de 
oplettendheid van “onze” Wim Groffen hebben we dit steeds weten te voorkomen 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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