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VAN DE REDACTIE
36 jaar De Pin Pongers
TTV De Pin Pongers is opgericht op 11
oktober 1985 en bestaat vandaag dus
precies 36 jaar.
Uiteraard besteden we daar aandacht aan,
met speciale dank aan René en Wim voor
hun bijdragen aan deze Nieuwsbrief.
Verder in deze Nieuwsbrief natuurlijk weer volop competitienieuws van onze 3 teams en
hun verrichtingen in de vierde speelronde.
Op pagina 5 staat een herhaalde oproep om deel te nemen aan de jaarlijkse RABO
Clubsupport actie, een actie van de RABO-bank waarmee je onze vereniging financieel
ondersteunt.
Met voldoende ander nieuws gaat de rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD
even in de ruststand. Zodra er geen competitie- en/of toernooi nieuws is, zal deze rubriek
weer verschijnen.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 18 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
Op donderdag 7 oktober stond een bestuursvergadering
gepland. Wegens omstandigheden is deze vergadering niet
doorgegaan en een week opgeschoven naar donderdag 14
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
11

Thijs van Damme
Aniek Mies
TTV De Pin Pongers (VANDAAG !!)

Van harte gefeliciteerd !!

TTV DE PIN PONGERS IS JARIG
Op 11 oktober 1985 wordt in het WestBrabantse dorpje Wouwse Plantage
een tafeltennisvereniging opgericht met
de naam “De Pin Pongers”.
De eerste namen die opduiken zijn
Carel Vertegaal, die als eerste voorzitter
van de vereniging de hamer hanteerde,
Wim Groffen die het secretariaat op zich
nam en Wilco Vertegaal die optrad als
penningmeester, regelmatig afgelost en
bijgestaan door Sylvia van den
Hoogenhoff.
Twee mannen van het eerste uur:
Wim Groffen en Carel Vertegaal

Uit betrouwbare bron (dank je wel, Wim) kunnen we nog het volgende optekenen:
“Een aantal zevende en achtste groepers wilde graag een tweede sport in het dorp naast
het voetbal. Het waren vooral jongens, want voor de meisjes was er de bloeiende
harmonie Soli Deo Gloria, waaraan ook dansmariekes waren verbonden (de majorettes).
De jongens wilden graag tafeltennis spelen en een van de ouders (Carel Vertegaal) was
bereid met hen mee te denken.
Zo hebben we op een avond rond de tafel gezeten in de aula van de (basis)school en was
het voornemen om een club te starten een feit. Mogelijk dat de latere Brabantse kampioen
Sylvia daar ook bij was.
Praktische zaken als het regelen van speelruimte in De Spil volgden.
Bijna iedereen in het dorp is kortere of langere tijd lid geweest.”
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HAPPY BIRTHDAY TTV DE PIN PONGERS
Een felicitatie namens de voorzitter

Maandag 11 oktober 2021 is een doodnormale dag. Geen tafeltennisactiviteiten, althans,
niet onder de vlag van De Pin Pongers. Toch mag er op deze avond best een flesje bier of
wijn worden geopend. Op deze dag bestaat onze vereniging namelijk alweer 36 jaar. Veel
aandacht zal er verder niet aan besteed worden. Het is geen ‘rond’ getal, we zitten nog
steeds met enige coronaperikelen, maar, hoe dan ook: iedereen die de vereniging heeft
helpen opbouwen en de club een warm hart toedraagt: van harte gefeliciteerd!
De historie is inmiddels bekend. Op 11 oktober 1985, overigens een vrijdag, was de dag
dat de vereniging officieel werd opgericht. Er werd met 11 leden gestart. Na een jaar,
zonder enige serieuze PR-activiteiten, was het aantal met 22 leden al verdubbeld.
Basisschool Heilig Hart met daar tegenover dorpshuis De Spil bleek een gouden
combinatie. De schooldag werd verlengd in de gymzaal, waarbij het sociale aspect een
grote rol speelde en bovendien aan sport en beweging werd gedaan.
Enkele honderden mensen zijn lid geweest. Vandaag de dag is er nog steeds een harde
kern, nu verdeeld over de dorpen Wouw en Wouwse Plantage. Zie het een beetje als in de
gloriejaren van voetbalclub Ajax. Trainen doen we in buurthuis De Geerhoek (stadion De
Meer) en de wedstrijden spelen we in dorpshuis De Spil (Olympisch stadion).
Op een nog nader te bepalen tijdstip verhuizen we van De Geerhoek naar het pand waar
voorheen de Rabobank in gevestigd zat. Het bestuur mikt daar op een nieuwe periode van
groei voor wat betreft de jeugdafdeling. In Wouw moet meer aanwas aan jeugd te halen
zijn dan momenteel het geval is. Uiteraard blijft er voldoende aandacht voor de senioren,
die altijd de eer van ons clubje hoog hebben gehouden.
Vorig jaar viel 11 oktober 2020 mooi in een weekend. Vijf jaar na het verbluffende feest in
het kader van 30-jarig bestaan was er een reünie gepland, die vanwege corona helaas
afgelast moest worden. We maken in deze Nieuwsbrief en in dit artikel overigens nog wel
even gebruik van het feit dat de inmiddels wijlen oud-lid Kees Suijkerbuijk één van de
eerste mensen was die zich had aangemeld voor deze gelegenheid.
Het bestuur spreekt de hoop uit in de toekomst weer een gezellig samenzijn te kunnen
organiseren voor de nog altijd bloeiende vereniging.
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STEM OP TTV DE PIN PONGERS TIJDENS DE
JAARLIJKSE RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2021
Ter herinnering

Het bestuur heeft onze vereniging weer ingeschreven voor de jaarlijkse Rabobank
ClubSupport. 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 een drietal stemmen
uitbrengen op zijn of haar favoriete club of vereniging. Dit kan via de Rabo App of via de
Rabo website. Elk lid mag op zijn 3 favoriete lokale clubs stemmen. Let op: je kunt niet 2
stemmen uitbrengen op dezelfde club!

Het bestuur roept 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

HOE KUN JE STEMMEN?
Stemmen met de RABO App:
-

Open de Rabo App en log in
Ga onderaan naar ‘Service’
Ga vervolgens naar ‘Lidmaatschap’
Klik op ‘ClubSupport’
Klik op de balk ‘breng nu je stem uit
Selecteer de 3 clubs waarop je wilt stemmen
Klik op ‘Stem bevestigen’

Stemmen via de website
Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport.
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Als je een Rabo Internetbankieren overeenkomst hebt, log je hier in met de Rabo Scanner.
Heb je géén Rabo Internetbankieren overeenkomst, vul dan bij ‘Inlogcode’ de stemcode in
die je ontvangen hebt. Na het invoeren van de stemcode kom je direct op de pagina van
de bank waar je lid bent.
Selecteer de club van jouw keuze door middel van een vinkje in de checkbox (het open
vierkantje achter de naam van de club).
Tot slot wordt gevraagd je stem te bevestigen.

Iedereen alvast ontzettend bedankt!

PONG PING IS NOOIT ZO POPULAIR GEWORDEN
ALS PING PONG
Let goed op de lettervolgorde in de woorden Ping en Pong!!

OKE. Gooi je batje maar naar mij
en ik zal proberen die terug te
slaan met de bal.

DE PONGG

Nieuwsbrief 419

www.depinpongers.nl

6

TTV De Pin Pongers
11-10-2021

DE

PONGG

VOORTGANG NTTB COMPETITIE
In deze Nieuwsbrief volgen hieronder verslagen van de wedstrijden van onze drie
competitieteams. Het betreft alweer de vierde speelronde, waarbij alle teams
uitwedstrijden hebben afgewerkt.
Aanstaande vrijdag (15 oktober) spelen onze teams weer allemaal thuis, supporters zijn
uiteraard van harte welkom.
Team 1 speelt dan tegen Het Markiezaat (3), team 2 neemt het op tegen Vice Versa (2) en
de tegenstander voor team 3 is dan The Back Hands (8).

ZWARE NEDERLAAG TEAM 1

9 - 1
ODT Kanjers Uitzendbureau (4)

De Pin Pongers (2)

Verslag van Tom van Doorn
Afgelopen vrijdag mocht team 1 naar ODT om daar aan te treden tegen het 4e team. Deze
keer hadden we invaller Rose-Marie weer meegenomen (Roos – uiteraard bedankt
hiervoor!); hopelijk zou zij net als vorige keer wat
punten kunnen sprokkelen. Dat zat er vandaag
helaas niet in.
Albert opende het bal tegen Nico, met als
opdracht om kalm te blijven. Dat lukte uitstekend
maar hij was op alle fronten te kalm, ook qua
tegenstand bieden. Tom speelde een thriller
tegen Ruud waarbij hij verzuimde om in de vierde
game tot twee keer toe een matchpoint te
verzilveren en de winst derhalve naar Ruud ging.
Roos haar partij tegen Edwin was superspannend
met gamestanden als 11-13, 12-10 en 9-11 maar
uiteindelijk was Edwin in de vijfde game te sterk.
En zo stond het dus opeens 3-0.
Zelfs het dubbel duo Albert en Tom slaagde er
deze keer niet in een punt te bemachtigen en zo
leek het een zware avond te worden.
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Albert had ook in zijn overige partijen niet de vorm van de dag. Roos kwam er tegen Nico
niet aan te pas, maar wist tegen Ruud uitstekend tegenstand te bieden en nog een game
in de wacht te slepen, maar meer zat er niet in. Tom slaagde er tegen Edwin in om de
wedstrijd te winnen maar kwam tegen Nico net tekort – een wedstrijd waarbij nog wat
verwarring en wat onvriendelijkheden ontstonden over een wel-of-niet netbal. Dat werd
gelukkig snel bijgelegd en dus kon er nog even worden nagepraat in de kantine waarbij
het drank-haal en zitgedeelte keurig waren afgescheiden door een aantal planten…..
Een 9-1 nederlaag in een competitie met gelijkwaardige teams – dat komt hard aan, en
brengt de doelstelling (handhaven in een seizoen met veel invallers) toch enigszins in
gevaar. Volgende week dan maar weer punten scoren.
Team
ODT Kanjers
Uitzendbureau (4)
Smash (1)
Groene Ster (1)
De Pin Pongers (1)
Het Markiezaat (3)
The Back Hands (4)

Gespeeld
4

Punten
28

3
4
4
3
4

19
18
17
14
14

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

Gesp.
12
6

Gew.
8
2

%
67
33

3
12
3
0

1
3
0
0

33
25
0
0

4

3

TEAM 2 IMITEERT TEAM 1

9 - 1
Belcrum (9)

De Pin Pongers (2)

Verslag van Jac Rosenboom
Op wat voor ons meestal een competitievrije zaterdag is, moest team 2 uit spelen tegen
team 9 van de Bredase vereniging Belcrum.
En nog wel op een erg ongelukkig en ongemakkelijk tijdstip: start wedstrijden om 17.00
uur. Geen mogelijkheid om een warme maaltijd naar binnen te werken, om 15.30 moest
chauffeur Jac al weg om zijn teamgenoten op te halen en was pas om 22.30 weer thuis.
Kort samengevat: een flink pak slaag van een sterke tegenstander en een groot
deel van de vrije zaterdagmiddag en –avond naar de knoppen.
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De reis werd begonnen vanuit Oud Gastel naar Kruisland, om als eerste Rose-Marie op te
halen.
Het volgende tussenstation was Roosendaal, de woonplaats van Walter.
Rose-Marie wist wel een kortere en snelle sluiproute. Dat klopte precies en het gevolg was
dat we eigenlijk veel te vroeg bij Walter aankwamen. Ook de reis naar Breda viel korter uit
dan gedacht, zodat we 40 minuten voor aanvang van de wedstrijd al bij Belcrum
binnenvielen, veel eerder dan onze tegenstander.
Wel lekker veel tijd om in te spelen, maar veel hielp dat niet. De tegenstander – duidelijke
koploper bij ons in de poule - walste over ons heen en voor we het in de gaten kregen
werden al onze eerste wedstrijden verloren.
Een van onze tegenstanders (Stijn) had nog een feestje en wilde zijn 3 wedstrijden achter
elkaar spelen. Geen probleem, maar Stijn wist al zijn partijen in winst om te zetten en zette
zijn team al onmiddellijk op een 3-0 voorsprong.
Het originele speelschema met speelvolgorde werd al snel losgelaten en we besloten het
dubbel als laatste te spelen.
Het zou nog erger worden. Ook de volgende enkelpartijen gingen allemaal verloren en
voor we het in de gaten hadden klom de tussenstand op naar 7-0.
Rose-Marie – toch al in vorm de laatste tijd – besloot om hier maar eens een einde aan te
maken en won voor team 2 achteraf gezien de enige partij op deze avond door Corné met
11-9 in de vijfde game te verslaan.
Helaas werd het dubbel met Jac en Rose-Marie verloren, weliswaar nipt (4-8 voorsprong
in de beslissende game, maar uiteindelijk 11-9 verlies), maar verliezen is verliezen
Een duidelijke nederlaag (9-1) tegen een koploper die zich terecht zo mag noemen: 33
punten uit 4 wedstrijden komt neer op gemiddeld steeds met 8-2 en 9-1 winnen.
Maar: dankzij dat ene puntje van Rose-Marie zijn we er wel in geslaagd om net boven die
gevreesde laatste plaats (en degradatie) uit te komen.
In de komende wedstrijden zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om dat te
voorkomen.
Met nog 6 wedstrijden te spelen zal handhaving een uitdaging zijn, maar we gaan ons best
doen. Te beginnen aanstaande vrijdag thuis tegen Vice versa (4).
Team
Belcrum (9)
Smash (2)
Vice Versa ’51 (2)
Tanaka (4)
De Pin Pongers (2)
De Batswingers (2)

Gespeeld
4
4
4
4
4
4
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Rose-Marie
Walter
René
Jac
Dubbel
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Gesp.
12
9
6
9

Gew.
4
3
2
2

%
33
33
33
22

4

2

50
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KEURIG GELIJKSPEL VOOR TEAM 3

5 - 5
Yerseke (3)

De Pin Pongers (3)

Verslag van Michael van Loon en Kees Verhoeven
Michael begint tegen Kees de Blaay, hun sterkste speler.
Het gaat snel met de punten, maar toch haalt Michael er 7.
Ook de 2e game is lastig, vervelende service heeft Kees.
Onze Michael komt niet aan de 11. 1-0
Kees speelt zijn eerste pot tegen een tegenstander met een hele bijzondere techniek.
Onze pingponger houdt zijn hoofd koel en zorgt dat hij de meeste punten pakt, rustig en
zelfverzekerd. 1-1
Ad Sgroot tegen Nader. Ikzelf zie een mogelijkheid voor Nader…
Nader speelt rustig en beheerst en pakt zijn eerste game met 7-11.
Je kunt zien aan zijn spel dat hij de les van afgelopen dinsdag toepast, en met succes.!!
In de 2e staat hij achter, komt terug tot 9-9 en gaat eroverheen en pakt ook de 2e game.
Ook de derde gaat soepel en hij heeft zijn eerste punt knap verdiend, gefeliciteerd Nader.
1-2
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De dubbelspelers zijn Alexander en Kees tegen onze Michael en Kees.
De eerste verliezen we door de vervelende service van de Zeeuwse Kees.
De 2e en 3e pakken we, maar de vierde is weer een verliespunt.
Dan de beslissende 5e, we hebben te weinig ervaring samen om een vuist te kunnen
maken en de mannen uit Yerseke pakken hun 2e punt. 2-2
Michael en Alexander. Onze speler staat rustig achter de tafel en bekijkt de rare slagen
van zijn tegenstander en hoe daarop te reageren. Eerste game voor Michael. Ook de
tweede is voor ons, zij het met wat meer moeite. Zo vergaat het ook in de derde, maar
YES, punt voor Michael en ons derde puntje 2-3.
Nu Nader tegen Kees, de “effect service” speler. Nader blijft rustig, maar het vreemde
effect in zijn service is hem te machtig.
In de 2e begint Nader sterk en komt voor met 3-7….kom op Nader, vasthouden…510…en YES 5-11, game voor ons. In de derde speelt “effect Kees” weer sterk en Nader
kan dit niet bijbenen.
Ook de vierde is voor Kees, maar toch knap gespeeld van Nader door een game te
pakken. 3-3
Ad speelt tegen Kees. Kees is duidelijk een maat te groot voor Ad en komt totaal niet
onder druk.
In de tweede komt Kees even achter, maar met rust en overzicht pakt hij ook deze game,
evenals de derde. 3-4.
Ad en Nader gaan het proberen. Ad heeft een vreemde manier van spelen en Nader moet
daaraan wennen, maar pakt de eerste met 8-11. Nader serveert slim en pakt zijn puntjes
één voor één!
Ook de tweede game is voor hem. Klasse.
De derde is moeilijk voor Nader, maar met de service die hij afgelopen week heeft geleerd
haalt hij veel punten. Hij trekt een vette achterstand recht tot 10-10, geweldig mooi spel en
ons 5e punt. 3-5.
Michael tegen Ad. Het gaat niet zo soepel met Michael. Toch blijft hij de baas van Ad. De
eerste game pakt hij netjes.
Michael lijkt nerveus in zijn spel. Hij prikt af en toe op z’n Michael’s en slaat dan mooie
ballen. Toch verliest hij de 2e en 3e game. @ coaches in het veld…. Niet geholpen,
jammer. stand 4-5.
De laatste, Kees tegen Kees.
Daar kan ik kort over zijn. Het is lang geleden dat ik zó verslagen ben geweest, wát een
vervelende service heeft Kees, De beste man speelt ALLES met backhand, heeft geen
enkele bal forehand geslagen. PinPonger Kees had geen antwoord. Stand gelijkspel 5-5.
Team
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (2)
Het Markiezaat (6)
De Pin Pongers (3)
Yerseke (3)
ODT Kanjers Uitzendbureau (8)
The Back Hands (8)
Hotak ’68 (6)
DE PONGG
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4
4
4
4
4
3
4
3

Punten
29
24
22
20
20
17
10
8
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Speler
Kees
Marjan
Michael
Nader
Qusai
Adrie
Dubbel
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Gesp.
12
9
6
6
3
0
4

Gew.
9
6
2
2
0
0

%
75
67
33
33
0
0

1

25

DE
:

PONGG

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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