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VAN DE REDACTIE 
In deze Nieuwsbrief natuurlijk weer volop 
competitienieuws van onze 3 teams en hun 
verrichtingen in de vijfde speelronde. 
 
In deze Nieuwsbrief treffen jullie een verslag 
aan van een toernooi bij TBK (Kruisland), 
waar een delegatie van onze vereniging de 
eer hoog heeft gehouden. Daarnaast allerlei 
losse onderwerpen die hopelijk aanspreken. 
 
De rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD gaat 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 25 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. 
 
We hebben gesproken over de privacy-wetgeving en de 
consequenties daarvan. Het is niet (meer) mogelijk om 
namen, foto’s en andere zaken openbaar te maken 
(bijvoorbeeld in een Nieuwsbrief) zonder uitdrukkelijke toestemming. Binnenkort kunnen 
jullie dan ook een formulier verwachten waarin we uitdrukkelijk om toestemming vragen. 
 
Wat ook al enige tijd speelt is de nieuwe wetgeving rondom bestuurdersaansprakelijkheid. 
We hebben de huidige statuten (uit 1998) er bij gehaald en het blijkt nodig te zijn om deze 
op een aantal punten aan te passen. 
Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geven we een toelichting en vragen we 
jullie om in te stemmen met een aantal aanpassingen, waarna deze door een notaris 
kunnen worden vastgelegd.  
 
Verder hebben we bericht gehad van het bestuur van De Spil dat zij dankzij een door hen 
aangevraagde en goedgekeurde aanvraag voor een regeling Tegemoetkoming 
Verhuurders Sportaccommodaties de zaalhuur voor het eerste kwartaal 2021 niet in 
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rekening zullen brengen. Uiteraard danken wij de overheid en het bestuur van De Spil voor 
deze voor ons onverwachte financiële meevaller. 
 
Op technisch gebied hebben we gesproken over de trainingsmogelijkheden op dinsdag in 
De Geerhoek in Wouw. 
Onze trainer Walter denkt na over een andere opzet en over enige tijd kunnen we zijn 
plannen tegemoet zien. 
 
Verder is bekend dat Eelco heeft besloten om terug te treden als penningmeester. René 
neemt zijn taken voorlopig over, maar Eelco blijft voor onze vereniging nog wel 
functioneren als “materialenman”. Als je dus batjes, rubbers, schoenen, kleding, een 
advies of iets anders nodig hebt: spreek Eelco aan. 
 
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 OKTOBER zijn:: 
 
06 Thijs van Damme 
10 Aniek Mies 
11 TTV De Pin Pongers 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 
Er is een tijdje geleden een datumprikker uitgestuurd om een datum te prikken voor onze 
jaarlijkse clubkampioenschappen. 
Uit de reacties is naar voren gekomen dat zaterdag 11 december 2021 voor de 
meerderheid de meest geschikte datum is. 
Reserveer deze datum in je agenda. 
 
Bij deze kunnen we dan ook mededelen: 

HET INSCHRIJFLOKET VOOR DE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 IS GEOPEND 
 
Meer info over het precieze aanvangstijdstip volgen nog, maar vanaf vandaag kun je je al 
opgeven bij René persoonlijk of via een mail naar voorzitter@depinpongers.nl 
 
  



4 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 420    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   18-10-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

WEG DOOR WOUW WEER OPEN!! 
Goed nieuws voor degenen die voor een competitiewedstrijd naar Wouwse Plantage 
moeten en/of gaan trainen in Wouw: 
de weg door Wouw is - na lange tijd wegens werkzaamheden te zijn gesloten - weer open. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Graag maken we jullie attent op het feit dat binnen de Afdeling Zuid-West en onze eigen 
vereniging behoefte is aan extra ondersteuning. 
 

De Afdeling Zuid-West 
De Afdeling Zuid-West heeft momenteel slechts 2 actieve 
bestuursleden (Jeroen Zoon als voorzitter en Mick van Hoof als 
penningmeester), streeft ernaar om tot 3 of 4 bestuursleden te 
groeien en is daarom op zoek naar 1 of 2 bestuursleden. 
Men is op zoek naar een paar mensen die wat uurtjes per maand 

over hebben (reken gemiddeld op ongeveer 3 uur per week) en deze nuttig, leerzaam, 
enerverend en dankbaar willen besteden. 
 
Als bestuurslid van één van de acht afdelingen van de NTTB vorm je samen met andere 
bestuursleden het ‘dagelijks bestuur’ dat het landelijke beleid vertaalt naar de 
tafeltennisactiviteiten in Zeeland en Brabant. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een 
jaarplan, dat elk jaar door de afdeling wordt voorgelegd aan het Hoofdbestuur en 
uiteindelijk wordt vastgesteld door de Bondsraad van de NTTB. Het bestuur krijgt hierbij 
uitvoerende hulp van de afdelingsondersteuner. 
Gemaakte kosten worden vergoed. 
 
Interesse? Wil je meer informatie, heb je vragen of hebben we met het voornoemde jouw 
interesse gewekt, dan komen wij graag met jou in contact. Je kunt bellen of mailen met 
Jeroen Zoon (voorzitter@nttb-zuidwest.nl, 06-39387808) of met Marieke Meijer 
(afdelingsondersteuner, afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl, 06-18794307). Dan 
maken we een afspraak. Wie weet ga jij samen met Jeroen en Mick een nieuw bestuur 
vormen! 
 
 

TTV DE PIN PONGERS        HERHAALDE OPROEP 
Niet alle taken die er liggen kunnen door het bestuur worden 
uitgevoerd. Soms omdat ons de specifieke kennis of ervaring 
ontbreekt, of soms omdat ons simpelweg de tijd ontbreekt. Hulp 
vanuit de leden van onze club is altijd welkom. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar een persoon die – samen met een 
bestuurslid – een actieve rol op zich zou willen nemen op het gebied 
van 

 

LEDENWERVING, POSTERS, FLYERS, E.D. 
 
We zoeken iemand met ideeën hoe we dit kunnen aanpakken, hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat onze club gezond blijft, groeit en bloeit. 
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Wil je méér weten, voel je je aangesproken, wil je een actieve bijdrage leveren aan het 
functioneren van onze vereniging? 
Vele handen maken het werk lichter. 
Het hoeft niet zo veel tijd te kosten, maar je helpt onze vereniging er wel mee vooruit. 
 
Voel je iets voor een van bovenstaande functies of wil je eerst wat meer informatie? 
Neem contact op met onze voorzitter René: voorzitter@depinpongers.nl 
 
  

    
  Sloeg hij nou met de 
  rode of zwarte kant? 
  Vervelend dat honden 
  kleurenblind zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORTGANG NTTB COMPETITIE 
In deze Nieuwsbrief volgen hieronder verslagen van de wedstrijden van onze drie 
competitieteams. Het betreft alweer de vijfde speelronde, met allemaal thuiswedstrijden. 
Gezien de uitslagen een speelronde om maar snel weer te vergeten. 
Geen van onze teams wist de tegenstander een nederlaag te bezorgen. 
 
We zijn nu halverwege de competitie en kunnen – nu we tegen alle tegenstanders een 
keer hebben gespeeld – voorzichtig wat conclusies gaan trekken hoe we er voor staan en 
wat de rest van de competitie ons waarschijnlijk nog te wachten staat. 
 
Voorzichtig gezegd kunnen we stellen dat met name voor team 1 en team 2 nog een 
uitdaging ligt voor lijfsbehoud. Laten we hopen dat beide teams zich in hun huidige klasse 
weten te handhaven, maar er is wel werk aan de winkel. 
Binnen nu en begin november weten we meer. 
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NEDERLAAG TEAM 1 

 
Verslag: Albert de Jong 
 
Eindelijk weer eens een tegenstander uit Bergen op Zoom. ODT komen we vaak (lees elk 
seizoen) tegen maar de Bergenaren weinig. Ook bij dit team is het zo dat er best veel 
verschil in rating zit en is het dan ook moeilijk in te schatten op voorhand wat het kan 
worden. Vanavond kwamen de Bergenaren met een team waar wellicht iets te halen was.  
 
Albert trapte als vanouds af, deze keer tegen Edwin, beide hebben elkaar 4 keer getroffen 
en de tussenstand was 2-2. Albert begon na lange tijd weer eens goed aan zijn wedstrijd 
en kwam dan ook met 2-0 in games voor waarbij de eerste binnengehaald werd met 2 
sorry ballen. Vervolgens wist Edwin gelijk te komen op een wijze waar Albert dit seizoen 
erg veel last van heeft, die vermaledijde net en kant ballen. Maar toch had Albert de partij 
over de streep moeten trekken na een 9-5 voorsprong in de vijfde. Helaas haalde Edwin 
hierna de punten en ging de partij verloren. De beide andere partijen voelde Albert zich 
kansloos ondanks een kleine opleving tegen Raymond.  
 
Tom haalde wel weer de punten binnen, al moet gezegd dat dit niet altijd ging met zijn 
gevreesde forehand, die was niet altijd aanwezig. Tegen Raymond (met noppen) moest hij 
in de vijfde game met 12-14 buigen na een 2-0 voorsprong in games. 
Harvey haalde wel weer het beste naar boven bij Tom, na kansloos verlies in de eerste en 
tweede game, wist Tom zich te herpakken en met de forehand zich een weg te slaan naar 
de overwinning. Tegen Edwin was het een op en neergaande strijd maar wist Tom aan de 
goede kant van de score te blijven. Tom staat op een mooi gemiddelde en haalt voor team 
1 op dit moment de nodige punten binnen. 
 
De dubbel van beide heren was ondanks dat de overwinning werd behaald een slechte 
wedstrijd, maar zoals men zegt: ook slechte wedstrijden moet je winnen. 
 
Invaller René liet goed spel zien, hij was dichtbij game winst, een paar games vielen met 
14-12 de verkeerde kant op. De tegenstand was wederom taai, maar René speelde zeer 
goede wedstrijden en de oerkreet was weer eens te horen. Hij moet hier vertrouwen uit 
putten voor wedstrijden in de toekomst.  René wederom bedankt voor je inzet en positieve 
inbreng. 
 

 

 3  -  7 
 
De Pin Pongers (1)      Het Markiezaat (3) 
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Gelukkig hebben we de laatste 4 wedstrijden waarin Koen nog 12 punten kan verzamelen 
om zo de benodigde punten binnen halen. Intussen harkt Albert door en zal Tom met volle 
inzet de nodige punten proberen te halen om degradatie te ontlopen. 
 

 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

ODT Kanjers 
Uitzendbureau (4) 

5 32  Tom 15 10 67 

 Rose-Marie 
(inv.) 

6 
 

2 
 

33 
 Smash (1) 4 25  

Groene Ster (1) 5 24  Jac (inv.) 3 1 33 

De Pin Pongers (1) 4 21  Albert 15 3 20 

Het Markiezaat (3) 5 20  René (inv.) 6 0 0 

The Back Hands (4) 5 18  Koen 0 0 0 

        

    Dubbel 5 4 80 

 
 

TEAM 2 STRIJDT VOOR LIJFSBEHOUD 

 
Verslag: Walter van Gils 
 
Het tweede team zit in de hoek waar de klappen vallen en het was vooraf hopen dat deze 
wedstrijd hen over het dode punt zou helpen. Niels werkte daar terecht niet aan mee en 
won afgetekend van een naar vorm zoekende Jac. Rose-Marie onderstreepte haar huidige 
individuele vorm en pakte snel een voorsprong tegen Rob, die met ervaring en door beter 
in zijn spel te komen er toch een 5-gamer van maakte die alle kanten op kon. Rose-Marie 
pakte daarin de wedstrijd alsnog met enkele fraaie punten die op millimeterwerk beide 
kanten op konden vallen. Sjappoo! 
 
Daarmee was echter de koek al wel ver op deze avond: Walter pakte wel wat games maar 
speelde te wisselvallig om echt aanspraak op een punt te maken, Jac blijft nog heel even 
(tot de volgende dag in Kruisland?) zoekende naar de echte vorm en ook Rose-Marie kon 
haar goede start en prima spel geen verder vervolg in punten geven. Weer 9-1 verlies. 
Auw! Nu wordt het zaak om tegen de concurrenten om lijfsbehoud overwinningen te gaan 
boeken, maar met slechts 1 puntje achterstand is behoud natuurlijk nog volledig in zicht. 
 

 

1  -  9 
 
De Pin Pongers (2)       Vice Versa ’51 (2)
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Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (9) 5 44  Rose-Marie 15 5 33 

Smash (2) 5 30  René 6 2 33 

Vice Versa ’51 (2) 5 25  Walter 12 3 25 

Tanaka (4) 5 22  Jac 12 2 17 

De Pin Pongers (2) 5 15      

De Batswingers (2) 5 14  Dubbel 5 2 40 

 
 
 

DUIDELIJKE NEDERLAAG VOOR TEAM 3  

 
Verslag: Jac Rosenboom 
 
Helaas hebben we van dit team geen wedstrijdverslag mogen ontvangen. Daarom een 
verslag van de redactie zelf. 
 
Vooraf kon na vier gespeelde wedstrijden worden gerekend op een simpele overwinning 
voor team 3. Ons team behaalde al 20 punten in de tussenstand en tegenstander Back 
Hands (8) slechts 10 punten. Dus logischerwijze zou dit een makkie moeten zijn. 
Niets bleek echter minder waar. 
Waar team 3 eigenlijk gemakkelijk zou moeten winnen, was het de tegenstander die 
duidelijk aan het langste eind trok. 
 
Marjan, Michael en Nader waren deze keer aanwezig namens team 3. 
De eerste tekenen voor een moeilijke wedstrijd kwamen al uit de eerste partijen. Zowel 
Nader als Marjan verloren met duidelijke cijfers. 
Michael bracht met een overwinning en een spannende wedstrijd (12-10 in de vijfde game) 
weer hoop in de harten van zijn teamgenoten. 
Een overwinning of minstens een gelijkspel zou mogelijk moeten zijn. 
Alle daaropvolgende wedstrijden gingen echter naar de tegenstander uit St.Willebrord, een 
enkele wedstrijd nog wel in vijf games, maar toch ook wel heel wat uitslagen in 3 games. 
 
Er zijn wel wat lichtpuntjes te noteren. Michael gaat mede dankzij de training van Walter 
steeds beter spelen, Nader moet nog wennen, maar zijn backhand gaat steeds beter 
lopen en Marjan zal zich ongetwijfeld revancheren voor haar prestaties van vandaag.  

 

1  -  9 
 
De Pin Pongers (3)           The Back Hands (8)
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Handhaving in de 6e klasse zou mooi zijn. We hebben als redactie er alle vertrouwen in 
dat dit team daar in zal slagen. Laten we de wedstrijd van vandaag maar snel vergeten en 
ons richten op de rest van de competitie. 
 
In ieder geval veel succes in jullie volgende wedstrijd, die zeker niet gemakkelijk zal zijn, 
namelijk op vrijdag 29 oktober uit tegen Back Hands 7, de koploper. Een verrassende 
uitslag zou wel leuk zijn en: 
elk puntje telt. 
 
 

Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

The Back Hands (7) 5 35  Kees 12 9 75 

WITAC ’89 (2) 5 31  Marjan 12 6 50 

Het Markiezaat (6) 5 30  Michael 9 3 33 

Yerseke (3) 5 23  Nader 9 2 22 

ODT Kanjers Uitzendbureau (8) 4 21  Qusai 3 0 0 

De Pin Pongers (3) 5 21  Adrie 0 0 0 

The Back Hands (8) 5 19      

Hotak ’68 (6) 4 10  Dubbel 5 1 20 

: 
 

 OEKRAINE IN DE PIN ???
 
Afgelopen vrijdag, ten tijde van de vijfde speelronde 
in de NTTB Najaarscompetitie 2021, waarbij de 
teams van De Pin Pongers in eigen huis in actie 
kwamen, stond bij de ingang van dorpshuis De Spil 
voor onze leden om nog onduidelijke redenen een 
boog bestaande uit blauwe en gele ballonen.  
 
De meeste mensen hebben dit fraaie kunstwerk 
waarschijnlijk genegeerd, maar René beleefde hier 
zijn hoogtepunt van de avond, want waar hij in de 
wedstrijden geen potten kon breken, maakte hij van 
de gelegenheid gebruik om even op de foto te gaan, 
want het was toch wel heel opvallend dat de kleuren 
van deze ballonnen heel toevallig dezelfde zijn als 
die van de Oekraïense vlag. En laat hij zich nou net 
sinds een aantal maanden in Oekraïense kringen 
begeven …   
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KRUISLAND OPEN TEAMTOERNOOI 2021:  
 TITELPROLONGATIE VOOR DE PIN PONGERS

 
Verslag: René Schijven 
 
Zaterdag 16 oktober 2021 vond in dorpshuis Siemburg te Kruisland het jaarlijkse 
teamtoernooi bij tafeltennisvereniging TBK plaats. Net als in 2019, in 2020 ging het 
toernooi vanwege corona niet door, ging de hoofdprijs in de hoogste klasse naar een team 
van tafeltennisvereniging De Pin Pongers.  
 
Het format is al enkele jaren hetzelfde. Een team bestaan uit drie spelers, waarbij conform 
het officiële wedstrijdschema van een NTTB-wedstrijd wordt gespeeld (met uitzondering 
van het dubbel), en telkens slechts één game tot aan de 21 punten (de oude 
puntentelling). Dit ging het team met de afgevaardigden van De Pin Pongers, namelijk 
Rose-Marie de Koning (Kruisland), Jac Rosenboom (Oud-Gastel) en René Schijven 
(Wouw) goed af. Alle wedstrijden werden ruimschoots gewonnen, waardoor 
titelprolongatie een feit was. Aangetekend mag worden dat tijdens de vorige editie Eelco 
Ligtenberg meedeed, in plaats van Jac Rosenboom, maar de laatste keer dat onze huidige 
secretaris meedeed was ook hij winnaar.  
 
Zowel in de A-klasse als in de B-klasse waren er 5 teams, dus in totaal 4 rondes per team. 
De Pin Pongers waren dus ingedeeld in de A-klasse, en, misschien niet geheel toevallig, 
leek het erop dat tegen ‘de zwaksten’ gestart werd en in de slotronde ‘de sterkste’ 
opponent ontmoet werd. Over de eerste twee tegenstanders kunnen we heel kort zijn: 
beide teams gingen met 0-9 (ons team was telkens het ‘uitspelende’ team) kansloos 
onderuit. Ofschoon onze spelers absoluut geen topniveau haalden was het krachtsverschil 
simpelweg te groot. 
 
In de derde en voorlaatste ronde 
kwamen er wat serieuzere 
tegenstanders uit de koker rollen. 
Rose-Marie zette ons team 
wederom vlot op 0-1 (Rose-Marie 
was de hele middag speler X), 
waarna bij Jac (hij was de hele 
middag speler Y) de vele partijen dit 
seizoen zijn tol leken te gaan eisen. 
De voetblessure begon weer op te 
spelen en hij ging dan ook met 
harde cijfers onderuit tegen de 
sterkste speler van dit team, al 
hoewel hij de partij met het oog op de rest van de middag wat liet lopen.  
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Een tussenstand van 1-1 dus, ‘eindelijk’ enige spanning? Nee, toch niet. René (de hele 
middag speler Z) was eindelijk warm gedraaid en liet tegen de betere spelers ook zijn 
betere spel zien. Op de tegenstander van Jac na was ook hier krachtsverschil uiteindelijk 
te groot. De kwelgeest van Jac werd door René en Rose-Marie overigens ook vakkundig 
aan de kant gezet: 1-8. 
 
In de vierde en laatste ronde kon ook worden gesproken van een soort finale, omdat de 
winnaar van deze partij ook de kampioen zou worden, al konden De Pin Pongers zich 
vermoedelijk een (kleine) nederlaag permitteren, vanwege een beter gamesaldo. Elke 
partij leverde immers een punt op en de tegenstanders in de laatste ronde hadden 
gaandeweg de dag al een en ander laten liggen. Ja, de partijen waren iets spannender 
dan eerder deze middag, maar De Pin Pongers hadden het beste voor het laatst bewaard 
en lieten er geen gras over groeien om te bewijzen wie de sterkste was. 
 
Een finale winnen met 9-0 is natuurlijk meer dan overtuigend, maar omdat het in de NTTB 
Najaarscompetitie 2021 nog niet wil vlotten met de spelers van Pin Pongers 2, werd tot het 
einde van de dag serieus doorgespeeld om zodoende vertrouwen te tanken voor het 
tweede deel van het seizoen. Met 35 punten van de maximaal 36 te behalen punten is dat 
in elk geval gelukt en bleek die ene nederlaag in de ‘halve finale’ het enige smetje op wat 
verder een perfect toernooi was.  

 
In de kantine van het mooie complex 
werden vervolgens ook nog successen 
geboekt tijdens de loterij, werd genoten 
van de prima catering en kon gekozen 
worden uit een ruime bierkaart. Uit 
handen van voorzitter Pim Godschalk 
van TBK mocht voorzitter René 
Schijven van De Pin Pongers tot slot het 
kleinood in ontvangst nemen.  
 
Niet omdat ‘we’ weer gewonnen 
hebben, maar wellicht volgend jaar weer 
deelnemen en dan met meer 
deelnemers? Het is een toernooitje 
lekker dichtbij huis en toegankelijk voor 
de beginnende tot gevorderde spelers 
en dat alles in een gemoedelijke en 
gezellige Brabantse sfeer, waar onze 
vereniging toegerekend mag worden. 
Well done Jac, René en Rose-Marie!     



13 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 420    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                   18-10-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


