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VAN DE REDACTIE
Ook in Nieuwsbrief 418 weer volop
competitie nieuws van onze 3 teams,
dit maal gaat het over de prestaties in
de derde speelronde.
Verder in deze Nieuwsbrief een verslag
van een OTC-toernooi in Bergen op
Zoom, met vanuit De Pin Pongers als
deelnemers Albert, Tom en Jac.
En nu we het over toernooien hebben, in deze Nieuwsbrief een hernieuwde
aankondiging/uitnodiging voor een teamtoernooi in Gilze, het Batswingers toernooi.
Op pagina 7 staat een oproep om deel te nemen aan de jaarlijkse RABO Clubsupport
actie, een actie van de RABO-bank waarmee je onze vereniging financieel ondersteunt.
En natuurlijk ontbreekt de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD weer niet.
Deze keer een vervolg op het artikel in de vorige Nieuwsbrief, met als titel
PIN PONGERS IN DE MEDIA DEEL 2
De redactie is opnieuw gedoken in de archieven van de afdeling ZuidWest en heeft wat
opmerkelijke vermeldingen gevonden, waarbij Pin Pongers zijn betrokken.
Tevens heeft Albert ons geattendeerd op een opmerkelijke prestatie van 2 Pin Pongers,
die terug te vinden is in de archieven van de Afdeling in 1983. Wat dit is? Lees het op
pagina 17 van deze Nieuwsbrief.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 11 oktober, op de
dag dat onze vereniging - opgericht op 11 oktober 1985 - precies 36 jaar bestaat.
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
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VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand OKTOBER zijn::
06
10

Thijs van Damme
Aniek Mies

Allebei namens de redactie van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag !!!

BATSWINGERS TEAMTOERNOOI
Aanmelding nog mogelijk
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.

OTC-TOERNOOI HET MARKIEZAAT
Na twee jaar wegens corona afwezig te
zijn geweest, werd op zondag 3 oktober
weer eens een OTC-toernooi
georganiseerd, een toernooi voor 40
plussers.
Met in totaal 19 deelnemers, uit het hele
land naar Bergen op Zoom komend (o.a.
uit Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, maar ook dichterbij uit Breda en Tilburg), viel het
aantal wat tegen. Blijkbaar is nog niet iedereen al weer toe aan dergelijke toernooien.
Van onze vereniging deden Albert, Tom en Jac mee.
De ochtend werd gestart met een corona-check en rond 10.15 werd met de wedstrijden
gestart. Er was ingedeeld op ELO-rating en er werden twee zeskampen en een
zevenkamp gespeeld, met games tot 21.
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Albert en Tom werden ingedeeld in de hoogste poule (poule A), waarbij Tom op basis van
zijn ranking als derde was geplaatst, Albert als vijfde. Beiden kregen o.a. een
tegenstander tegenover zich die in de tweede divisie speelt.
Tom speelde tegen deze divisiespeler niet onverdienstelijk, verloor de eerste game
weliswaar dik (21-7), maar wist het verlies tegen hem in de tweede game knap tot 21-19 te
beperken.
De strijd tussen Tom en Albert was als van ouds spannend: 21-18 en 21-17 in het
voordeel van Tom.
Tom werd uiteindelijk derde en moest de divisiespeler en een tweede klasser voor laten
gaan. Albert bereikte een knappe vierde plaats in deze poule.
In de B-poule (6-kamp) was Jac als tweede geplaatst. Na een goede start (winst in de
eerste partij), werd afwisselend gewonnen en verloren.
Aan het eind van de middag werd de balans opgemaakt en dat zag er niet goed uit.
Jac viel in eerste instantie buiten de prijzen, maar had een tweetal wedstrijden verkeerd op
het wedstrijdformulier ingevuld. Beide keren had hij ingevuld te hebben verloren, terwijl hij
had gewonnen. Na lang puzzelen werden deze fouten ontdekt en hersteld en wat bleek: er
waren 3 spelers die bovenaan stonden met 3 gewonnen wedstrijden en hun onderlinge
resultaten moesten daarom de doorslag geven. Na veel rekenwerk kwam Jac uiteindelijk
als winnaar van de B-poule uit de bus.
In de C-poule speelde een oud Pin Pongers lid: Frans Reurling. Hij speelde niet
onverdienstelijk en werd uiteindelijk derde.
De tweede helft van de middag werd
een dubbeltoernooi gehouden, met
steeds een wisselende medespeler.
Er werd weer gespeeld tot 21, nu met
steeds 2 games, zodat een gelijkspel
mogelijk was.
Hier blonk met name Albert uit. Hij
wist elke dubbelpartij te winnen en
had in de laatste wedstrijd voldoende
aan een gelijkspel om eerste te
kunnen worden.

Albert en Tom spelen zich warm in de pauze tussen enkel- en dubbeltoernooi.
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Die laatste wedstrijd was
toevallig samen met Jac
en startte niet echt
gunstig. Een verlies met
21-16 in de eerste game
en daarmee volle druk op
de tweede game die
perse gewonnen moest
worden.
Die tweede game startte
voortvarend (7-2
voorspong), maar de
tegenstanders kwamen
langzaam dichterbij. Het
einde werd bijzonder
spannend en ging
volledig gelijk op.
Uiteindelijk wisten Albert
en Jac de game nog met
23-21 te winnen en daarmee was Albert verzekerd van een eerste prijs.

In de loop van de middag
werden we nog verrast door
een andere bekende die
even kwam kijken: Lulzim
Murati.
Leuk dat je geweest bent,
Lulzim.
De rest van de dag was
gezellig en met name de
Straffe Hendrik Quadrupel
smaakte goed en was
populair bij Albert en Jac.
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EN DAT IS NOU ECHTE LIEFDE

Afgelopen zaterdagochtend werd
onze voorzitter René aangenaam
verrast door zijn vriendin met
dit geschenk:
Ziet er goed uit.
Als ze tijd over heeft, mag ze dit
ook voor andere spelers nog wel
regelen.

CADEAUTJE VOOR WALTER
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STEM OP TTV DE PIN PONGERS TIJDENS
JAARLIJKSE RABO CLUBSUPPORT 2021
Ter herinnering
Het bestuur heeft onze vereniging weer ingeschreven voor de jaarlijkse Rabobank
ClubSupport. Dit kon tot en met 27 september 2021, maar uiteraard hadden we al
terugkoppeling 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 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=EAIaIQobChMI3rWM2f2f8wIVCbp3Ch1r
AQ0JEAAYASAAEgLKjfD_BwE
Iedereen alvast ontzettend bedankt!
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Ruime tijd geleden ontvingen we van het bestuur van De Spil een bericht over de
verwarming in het Dorpshuis.
Het begint buiten alweer wat killer te worden en nu we eindelijk weer mogen spelen, lijkt
dit het geschikte moment om even op een aantal puntjes te wijzen die te maken hebben
met de verwarming in De Spil.

VERWARMING DORPSHUIS DE SPIL
Van het bestuur van De Spil hebben we enige tijd
geleden een mail ontvangen over de verwarming in
het Dorpshuis:
Vorig jaar is geïnvesteerd in nieuwe CV-ketels,
afgelopen januari is een volgende stap gezet in het
kader van de verbetering van het verwarmingssysteem
door het vervangen van thermostaatkranen door
automatisch gestuurde kranen.
Deze nieuwe kranen hebben als voordeel dat de
aansturing ervan via een vooraf ingesteld schema kan
worden geprogrammeerd.
Het probleem met de oude situatie was dat de verwarming vaak uitstond bij het begin van
een activiteit, waarna het uiteraard een tijdje duurde voordat de temperatuur behaaglijk
was. Het gebeurde echter ook zeer regelmatig dat aan het einde van een activiteit de
verwarming “vergeten” werd om terug te zetten, waardoor de verwarming vaak de gehele
avond/nacht en soms zelfs ook het gehele weekend aan stond.
Met de nieuwe installatie is het de bedoeling dat ruimtes op temperatuur zijn bij aanvang
van een activiteit en dat aan het einde van deze activiteit de verwarming weer
automatisch lager gezet wordt. Dit systeem werkt niet in het gehele gebouw, maar het is
wel mogelijk om bijna iedere ruimte afzonderlijk aan te sturen.
Dit alles zal bij goed gebruik dus zorgen dat we niet meer bij de verwarming stil hoeven te
staan, terwijl het comfort hoger is. Uiteraard zijn daarbij ook de kosten (op termijn) lager
en hoopt het bestuur van De Spil dat hiermee de zaalhuur voor iedereen betaalbaar blijft.
Echter wil dit systeem goed gaan werken, dan is het wel de bedoeling dat je niet zelf gaat
“draaien” aan de verwarmingskranen. Mocht je constateren dat de ruimte niet optimaal
verwarmd wordt, dan kun je dit kenbaar maken
aan een van onze bestuursleden (Jac, Lisette,
René of Walter). Wij nemen contact op met het
bestuur van De Spil, zodat de programmering
wordt aangepast en wordt gezorgd dat de ruimte
ook de volgende keren optimaal verwarmd wordt.
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NTTB COMPETITIE
De NTTB Najaarscompetitie is al weer toe aan de derde speelronde, een speelronde
waarbij alle teams thuis spelen in de vertrouwde omgeving van De Spil.
Dit thuisvoordeel heeft helaas niet geleid tot goede uitslagen, geen enkel Pin Pongers
team wist het thuisvoordeel om te zetten in een overwinning.
Als gevolg van corona-maatregelen moest de foyer om 0.00 uur al sluiten. Een echte
gezellige derde helft zat er daarom niet in, maar we kijken uit naar de tijd dat dit weer wel
mogelijk is.
Hieronder volgen de wedstrijdverslagen van de 3 teams, met dank aan de spelers die de
redactie vlot hebben voorzien van hun verslagen.

NIPTE NEDERLAAG TEAM 1 TEGEN STERKE
TEGENSTANDER

4- 6
De Pin Pongers (1)

Smash (1)

Verslag van Albert de Jong
Een pittige tegenstander die met de spelers van vanavond een hogere elo teamrating kan
overleggen dan DPP 1. Helaas kwamen de gasten al wat later binnen waardoor er relatief
laat begonnen kon worden. Gelet op de huidige maatregelen is op tijd beginnen wel een
voorwaarde om nog even rustig te kunnen napraten.
Albert trapte als vanouds af, vandaag tegen Ralph, rating 1500+, en Albert wenste daar
niet teveel energie aan te verspelen, vandaar dat ook dik werd verloren. Vervolgens was
Leon de tegenstander, een taaie speler, die verrassend aan de zegekar werd gebonden,
als laatste horde moest Albert John van zich afhouden, dit was te hoog gegrepen en na
ergernis over de service en een scheidsrechter die vond dat hij iets moest melden was het
wel gebeurd met de spelvreugde van Albert en liep hij al snel achter de feiten aan.
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Invaller René liet zeer goed
spel zien, helaas was de
tegenstand erg sterk en kon
hij geen potten breken. René
bedankt voor je positieve
inzet en inbreng.

Tom, de held van de avond,
maakte er een waar spektakel
van tegen Leon en zeker
tegen Ralph. Hij won
moeizaam van Leon, wist
deze wedstrijd na een 0-2
achterstand heel knap om te
draaien en vervolgens naar
zich toe te trekken. Tegen
John was de start goed, maar
moest hij in de derde game
even buigen maar pakte
vervolgens wel de 4de en de
wedstrijd. Hierna kwam voor de spelers op de bank het toetje. Tom bracht de sterke Ralph
aan het wankelen, door gewoon voor elke bal te gaan en ze ook nog raak te slaan. (waar
tegen Leon veel ballen in het net gingen). Tom won de eerste twee games verrassend
makkelijk. Hierna stokte de trein wat, Ralph begon zijn spel wat te veranderen waardoor
Tom wat minder aan aanvallen toekwam. Na hard werken moest hij dan toch de zege aan
Ralph laten in de 5de.
De dubbel (Tom/Albert) werd weer gewonnen al ging dat door vele slordigheden aan de
pinpongers kant niet van een leien dakje. Na een tip van Philip gingen John en Leon wat
sneller de aanval zoeken waardoor Tom en Albert het lastig hadden maar desondanks
toch in de 5de de winst grepen. Eindstand 4-6. Conclusie: voldoende punten gehaald om
bij te blijven, en het doel niet degraderen blijft zo in zicht. Volgende week naar ODT.
Team
ODT Kanjers
Uitzendbureau (4)
De Pin Pongers (1)
Groene Ster (1)
Smash (1)
The Back Hands (4)
Het Markiezaat (3)

Gespeeld
3
3
3
2
3
2

Punten
19
16
15
12
10
8

Speler
Tom
Rose-Marie
(inv.)
Albert
Jac (inv.)
René (inv.)
Koen
Dubbel
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Gesp.
9
3

Gew.
7
2

%
78
67

9
3
3
0

3
1
0
0

33
33
0
0

3

3

100
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PIJNLIJKE NEDERLAAG TEAM 2

3- 7
De Pin Pongers (2)

Smash (2)

Verslag van Jac Rosenboom
Vanavond onze wedstrijd tegen een voor ons redelijk onbekende tegenstander: Smash
team 2 uit Geertruidenberg.
Een aantal van ons had zelfs nog nooit tegen deze vereniging gespeeld.
Het begin van deze wedstrijd deed het ergste vrezen. Voor we het in de gaten hadden
stonden we met 0-4 achter. Zelfs het gevreesde dubbelkoppel Rose-Marie en Jac,
normaal gesproken altijd goed voor winst, leed een zeldzame nederlaag.
Gelukkig konden we in de resterende wedstrijden nog wat puntjes bij elkaar sprokkelen
Na het dubbel begon de wedstrijd wat te kantelen
en konden we wat meer tegengas geven.
Rose-Marie gaf het goede voorbeeld door direct na
het dubbel in 5 games te winnen van Michiel,
Walter wist vervolgens in 5 games te winnen van
Daan en Jac volgde hun voorbeeld door van Philip
in 4 games te winnen.
Dit gaf allemaal wat hoop op een draagbare
einduitslag, maar de laatste 3 wedstrijden vielen
allemaal uit in het voordeel van onze tegenstander.
Merkwaardige wedstrijd:
Beginnen met 4 nederlagen, daarna 3 maal winst
op rij en afsluiten met 3 nederlagen op rij.
Gevolg dus een 3-7 nederlaag.
Rose-Marie 1 maal winst, Walter 1 maal winst en
Jac 1 maal winst. Merkwaardig is verder dat iedere
speler van een andere speler van Smash wist te
winnen.
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Belcrum (9)
Smash (2)
Vice Versa ’51 (2)
De Pin Pongers (2)
Tanaka (4)
De Batswingers (2)

PONGG

Gespeeld
3
3
3
3
3
3

Punten
26
16
15
12
11
10

Speler
Walter
Rose-Marie
René
Jac
Dubbel

Gesp.
6
9
6
6

Gew.
3
3
2
2

%
50
33
33
33

3

2

67

NEDERLAAG VOOR TEAM 3
Op deze avond beleeft Nader zijn debuut

3 - 7
WITAC ’89 (2)

De Pin Pongers (3)

Verslag van Nader Qasem, Marjan Quak-de Groot en Kees Verhoeven
Kees begon tegen Arthur Baalman, hun sterkste speler.
Onze ouwe kwam er niet aan te pas en de set was in no-time over.
Nader maakt zijn debuut tegen Kees Heystek.
De eerste game is voor Kees, het is FF wennen voor Nader. Hij speelt goed maar komt
net tekort.
In de 2e game gaat het al beter, en in de derde komt ie aan de 11 punten, maar Kees
ook.. Uiteindelijk verliest onze speler met 11-13 in de derde. Goed gespeeld.
Het begon lekker met 5-1 van Marjan tegen Ray. Hij begon wat moeilijkere services te
geven waardoor de stand bijtrok naar 7-5, en hij doormaakte naar 9-11.
De tweede game ging gelijkwaardiger op maar de eindstand tóch 10-12.
In de derde was het kaarsje op bij Marjan en stonden we met 0-3 achter.
De dubbel van Marjan en Kees tegen Arthur en Kees.
Het ging goed, we hadden grip op de eerste game, en wonnen deze ook.
De tweede evenzo, liep lekker en ook deze in the pocket.
Maar we maakten in de derde teveel fouten, en daardoor kreeg Witac meer
zelfvertrouwen. De set werd een 5 gamer in ons nadeel. 0-4
Nader tegen Arthur met 6-11 verloren maar vooral in het begin leuke rally’s, waar zijn FH
prima liep. Tactisch ook goed inzicht maar uitvoering soms moeilijk. Hij is erg gretig.
Tweede game 5-11, verliep hetzelfde.
3e game ging gelijk op tot 8-8, daarna liep Arthur door naar 8-11. 0-5.
DE PONGG
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Kees tegen Ray, een snelle eerste game gewonnen door Kees. De tweede ging meer
gelijk op maar Kees wint. In de derde maakte Kees veel fouten, was niet nodig maar het
gebeurt toch. Game voor Ray. De vierde was weer zoals het moet, bij de les blijven en
punt binnenhalen. 1-5.
Marjan tegen Kees. De notulist komt binnen met een 1-1 stand. Marjan wint de derde met
tactisch spel, toppie, ga zo door! Ook de vierde wint ze overtuigend. 2-5

Nader gaat tegen Ray beginnen. Hij heeft
problemen met de diepe spinballen van Ray, die
duiken opeens naar beneden en komen dan nog
net op tafel. Eerste snel voorbij, net als de
tweede. Laatste game ging beter, toch dik
verloren. 2-6.
De wedstrijd van Marjan en Arthur wordt
wederom pas genotuleerd vanaf de derde game,
stand is dan 0-2. Marjan kan niet opboksen
tegen het vaste spel van Arthur, ze speelt goed
maar gaat er in 3 games af. 2-7.
Kees tegen Kees ging lekker voor Kees.. (de
onze). Hij wint de eerste vrij gemakkelijk, zo lijkt
het. De tweede is superspannend. Na
terugkomen van een forse achterstand wordt het
10-10, 11-11, 12-12,13-13 en onze Kees pakt
gelukkig deze game. In de derde is Witac
degene die het punt binnentrekt. Gelukkig speelt
onze Kees in de vierde met meer zelfvertrouwen
en pakt ons derde punt. Eindstand 3-7.

Team
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (2)
ODT Kanjers Uitzendbureau (8)
De Pin Pongers (3)
Yerseke (3)
Het Markiezaat (6)
The Back Hands (8)
Hotak ’68 (6)
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Gesp.
3
3
3
3
3
3
3
3

Punten
25
18
17
15
15
14
8
8
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Michael
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Gesp.
9
9
3
3
3
0
3

Gew.
7
6
1
0
0
0

%
78
67
33
0
0
0

1
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PIN PONGERS IN DE MEDIA DEEL 2
In de loop der jaren zijn onze vereniging en haar leden diverse malen in de media
vermeld. Hieronder volgen een willekeurig aantal voorbeelden, beginnend met niet
zomaar een vermelding, maar een waar wij als kleine vereniging bijzonder trots op zijn:
KAMPIOENSCHAP VAN BRABANT

Een geweldige prestatie voor een
kleine vereniging als De Pin
Pongers:

1997
Sylvia
Brabants
Kampioen

DE VERENIGING BREIDT UIT

Roosendaalse
Bode,
2019

Geworteld in
Wouwse Plantage
bieden we nu ook
de mogelijkheid om
in Wouw spelen.
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DE “IK ZIT TOCH MAAR THUIS IN ROOSENDAAL QUIZ”

Mei 2020. Vandaag in de Roosendaalse Bode de uitslag van de grote 'Ik zit toch maar
thuis in Roosendaal quiz'. In de editie van 6 mei werd de kennis van de lezers getest.
Antwoord nummer 10 van de in totaal 15 vragen bracht de redactie toch weer een glimlach
op hun gezicht. We blijven één van de bijzondere clubnamen aller tijden houden!
30 JAAR DE PIN PONGERS

En natuurlijk mag dit niet ontbreken:
Het 30-jarig jubileum van de vereniging,
met op 10 oktober 2015 een wervelende
demonstratie van tafeltennis grootheden
Bob Potton en Bettine Vriesekoop.
Uitgebreide aandacht voor onze club in BN
De Stem.
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VERMELDINGEN IN DE NIEUWE MEDIA: FACEBOOK EN WEBSITE
Natuurlijk gaan we mee met de nieuwste ontwikkelingen, zijn we actief op Facebook en
hebben we een eigen website:

FACEBOOK

WEBSITE
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WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1983
Ingestuurd door Albert

Albert is op een regenachtige dag een keer gedoken in de archieven
van de Afdeling Zuid-West en attendeerde ons op een vermelding
van een tweetal spelers: Albert en Jac.
Zie schermafdruk van het mededelingenblad “Mixed” van de Afdeling
Brabant hierboven.
Beide heren stonden tegenover elkaar in de finale van de
Westbrabantse kampioenschappen in de H-klasse.
Albert speelde destijds voor Smash ‘70 (in de uitslag hierboven staat
abusievelijk Smash ‘73) en Jac kwam uit voor Het Markiezaat.
Dus eigenlijk geen vermelding voor De Pin Pongers, maar toch wel
leuk om een keer te zien.
Winnaar werd degene met het meeste talent: Albert.
Misschien wijst het typfoutje in de naam van de vereniging van Albert
(Smash ‘73 in plaats van Smash ’70) ook wel op een typfoutje in de
einduitslag: Jac 1 en Albert 2.
Even gedoken in de prijzenkast en uit de foto rechts blijkt duidelijk
dat ik (Jac) de tweede prijs heb gewonnen.
Gefeliciteerd en bedankt Albert voor het ophalen van deze
herinnering.
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