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VAN DE REDACTIE
Afgelopen vrijdag werd weer een
competitieronde afgewerkt, met deze keer
thuiswedstrijden voor onze 3 teams in De
Spil.
Voor alle teams geldt dat zij in het resterende
deel van de competitie (nog 3 wedstrijden te
gaan) een spannende periode in het
vooruitzicht hebben.
Hierover valt verderop in deze Nieuwsbrief meer te lezen.
In deze Nieuwsbrief verder nog wat kortere berichten, waaronder in ieder geval een
belangrijke corona-update.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 15 november.
We gaan voor een clubblad VOOR en DOOR de leden!!
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
Iedereen weer veel leesplezier toegewenst.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest..
De eerstvolgende vergadering staat gepland op
donderdag 11 november.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het dan weten via secretaris@depinpongers.nl

VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand NOVEMBER zijn::
24
24
25
26

Emma van Gils
Suzanne van Gils
Tom Schoonen
Walter van Gils

Allen van harte gefeliciteerd !!
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CORONA UPDATE

Ook de sportwereld ontkomt niet aan de nieuwe coronamaatregelen die door het kabinet
vorige week dinsdag werden aangekondigd.
Met ingang van 6 november moet bij sportclubs vanaf 18 jaar om een
coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Jeugdactiviteiten voor onder de 18 jaar worden
uitgezonderd.
Het coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18
jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en
publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

WAT GAAT DIT NU CONCREET VOOR ONS BETEKENEN?
Voor degenen die competitie spelen, voor toeschouwers en leden die op dinsdag komen
trainen en/of vrijdag vrij willen spelen, geldt dat zij een coronatoegangsbewijs moeten
kunnen tonen en dat daarop strikt gecontroleerd moet worden.
Dit toegangsbewijs kan bestaan uit
• een geldige QR-code
• een recente sneltest (niet ouder dan 24 uur)
• bewijs dat je hersteld bent van corona, niet ouder dan 6 maanden
ALS JE COMPETITIE SPEELT (UIT OF THUIS) OF OP DINSDAG OF VRIJDAG WIL
KOMEN TAFELTENNISSEN:
VERGEET NIET DIT CORONATOEGANGSBEWIJS MEE TE NEMEN.
NEEM OOK EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS MEE (PASPOORT, ID-KAART,
RIJBEWIJS).
NIET BIJ JE HEBBEN VAN “BEWIJS” BETEKENT AUTOMATISCH DAT JE NIET
BINNEN KUNT KOMEN !!
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VOORZITTERSHAMER TIJDELIJK UITGELEEND
De voorzittershamer van onze vereniging is, vanaf
aanstaande vrijdag, niet langer in bezit van de voorzitter.
Niet schrikken, dit is maar tijdelijk.
Vanwege privacywetgeving zeggen we uiteraard niet wie
de hamer dan wel in bezit heeft.
De voorzitter hoeft zich overigens sowieso niet te vervelen,
want tot aan de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) vervult René een dubbelrol.
Ook voor uw financiële vragen kun je namelijk bij hem terecht, daar hij tijdelijk de rol van
penningmeester op zich neemt. Een dubbelrol heeft ie eerder vervuld: René is, na het
vertrek van Eelco als voorzitter en tot aan de komst van Jac als secretaris, al eens tegelijk
voorzitter en secretaris geweest. In principe is dit natuurlijk niet wenselijk. Het bestuur
hoopt met ingang van 2022 in een voltallige bezetting verder te kunnen en dat alle functies
weer ingevuld worden.

OPROEP: KLAARZETTEN EN OPRUIMEN
Wanneer op dinsdag wordt getraind en op vrijdag
competitie wordt gespeeld of vrij kan worden
gespeeld, is het eerste wat we zien een lege zaal
waar een en ander aan “verbouwd” moet worden.
Wedstrijdtafels moeten steeds worden opgesteld
en bij competitiewedstrijden moeten
speelveldafzettingen, teltafels, stoelen, en
spandoeken van onze sponsors een plek in de
zaal krijgen.
Vaak zien we dezelfde spelers die het werk
verrichten om de zaal speelklaar te maken en
aan het einde van de avond weer op te ruimen.
Onze oproep aan iedereen:
Kom eens wat eerder om mee te helpen of blijf eens wat langer en laat niet steeds
dezelfde mensen opdraaien voor het vele werk.

PROMOTIE/DEGRADATIE WEDSTRIJDEN
Herhaalde kennisgeving.
De competitieleider van de Afdeling Zuidwest heeft de datum voor de promotie- en
degradatiewedstrijden bekend gemaakt.
Deze zullen worden gespeeld op vrijdag 10 december.
Hou deze datum vrij voor het geval dat je moet spelen.
Gezien de plek op de ranglijst van dit moment zou het zomaar kunnen dat 1 of meer Pin
Pongers teams hiervoor in aanmerking gaan komen.
Het is nog niet bekend in welke zalen deze wedstrijden zullen worden gespeeld.
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DE 11E VAN DE 12E
Deze week wordt met de 11e van de 11e het carnavalsseizoen 2021/2022 ingeluid. De
vraag is echter wel of dit evenement doorgang kan vinden, omdat corona nog altijd flink
om zich heen grijpt. Een ander evenement dat op de rol staat, althans, op de agenda van
De Pin Pongers, is de jaarlijkse strijd om het clubkampioenschap enkelspel. Deze vindt
plaats op de 11e van de 12e; al bijna over een maand dus! Op zaterdag 11 december
2021 spelen we in dorpshuis De Spil om de clubkampioenschappen 2021. Eerder heeft
ieder lid via datumprikker.nl zijn of haar voorkeur kunnen doorgeven. Ook in de
Nieuwsbrief is hieraan reeds aandacht geschonken. Het loopt echter nog geen storm met
de aanmeldingen hiervoor. Let op: het doorgeven van de voorkeur betekent voor de
organisatie nog niet dat deelgenomen wordt aan het toernooi! Deelname voor de
clubkampioenschappen doe je via mail: voorzitter@depinpongers.nl. Nadere informatie
omtrent de dag en het toernooi zelf volgt zo snel mogelijk.

BEKERS PIN PONGERS EVEN IN ONDERHOUD
Afgelopen zomer won Jac Rosenboom zijn eerste titel op de
clubkampioenschappen bij De Pin Pongers. Behalve de
wisselbeker kreeg hij ook een herinneringsbeker overhandigd.
In september won Levi Verbocht de Pin Pongers Super Cup
voor jeugd en was Jac ook de beste bij de Super Cup voor
senioren. Ook hier waren grote wisselbekers te 'winnen'. De
organisatie bood aan deze direct te laten graveren, maar dat is
tot op heden niet gelukt. De heer Henk Talboom, (mede)eigenaar van Bekerhuis Lambregts in Roosendaal, onze
leverancier voor sportprijzen de laatste jaren, is onlangs
overleden. De winkel aan de Boulevard is derhalve in elk geval tot 12 november 2021
gesloten. Tot die tijd zijn de trofeeën dus nog altijd in het bezit van de organisatie. We
wensen de nabestaanden van Bekerhuis Lambregts veel sterkte met het verlies en we
hopen natuurlijk dat men de kracht heeft deze mooie organisatie voort te zetten!

PIN PONGERS IN COMPETITIE
Afgelopen weekend was weer een competitieweekend, deze keer met thuiswedstrijden
voor onze teams.
Met een nipte nederlaag staat team 1 nu op een positie dat alle punten belangrijk zijn.
Er resten nog 3 wedstrijden om dat waar te maken, maar met de terugkeer van Koen moet
dat hoop geven.
Ook team 2 en team 3 moeten vechten voor lijfsbehoud en de punten om een
rechtstreekse degradatie te voorkomen.
Genoeg werk aan de winkel voor onze teams en over 3 weken, wanneer de laatste
wedstrijden gespeeld zijn, hopen we te kunnen melden dat al onze teams zich hebben
weten te redden.
Dan volgen nu de verslagen van de wedstrijden van afgelopen vrijdag van onze teams.
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TEAM 1 BLIJFT IN DE RACE VOOR BEHOUD

4 - 6
De Pin Pongers (1)

Groene Ster (1)

Verslag van Koen Schuurbiers
Dit weekend mocht ons 1e team aantreden tegen Groene Ster 1 uit Zevenbergen. De
tegenstanders komen zelf ook uit verschillende plaatsen dus kwamen ieder apart aan in
de Pin. De tegenstanders van vandaag waren Walter, Theo en Joris. Ons team speelde in
de oude vertrouwde opstelling Albert, Koen en Tom.
Albert heeft dit seizoen nog niet het juiste gevoel. Van Walter werd ruim verloren, en ook
tegen de noppen van Joris wilde het net niet lukken. Tegen Theo wist Albert wel te
winnen, in tegenstelling tot de uitwedstrijd.
Koen begon met een eenvoudige overwinning tegen Theo. Tegen Walter wist hij in eerste
instantie nog redelijk partij te bieden, maar kon hij later in de partij de focus niet meer
opbrengen. Ook tegen Joris was er niet genoeg concentratie en dit werd eenvoudig
verloren.
Tom is de man die dit seizoen de punten scoort. Hij wist dan ook wel van Joris te winnen,
en net als de rest van het team ook van Theo. Tegen Walter bleek toch dat Tom te weinig
grip had op zijn spel, dus dit ging verloren.
De dubbel Tom/Koen tegen Walter/Theo ging helaas ook verloren. Hier had een
overwinning ingezeten, maar het was duidelijk lang geleden dat ons team samen had
gespeeld.
Met bijna 10 punten voorsprong lijkt directe degradatie wel afgewend. Op de plaatsen 3-5
is het nog altijd onverminderd spannend. Even afwachten of komende week de nieuw
verplichte coronapas nog roet in het eten gaat gooien voor ons team.
Team
Smash (1)
ODT Kanjers
Uitzendbureau (4)
Groene Ster (1)
Het Markiezaat (3)
De Pinpongers (1)
The Back Hands (4)

Gespeeld
7
7
7
7
7
7

Punten
48
46
32
31
31
22

Speler
Tom
Rose-Marie
(inv.)
Koen
Jac (inv.)
Walter (inv.)
Albert
René (inv.)
Dubbel
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Gesp.
21
6

Gew.
15
2

%
71
33

3
3
3
21
6

1
1
1
6
0

33
33
33
29
0

7

5

71
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TEAM 2: WALTER EN ROSE-MARIE SLAAN TOE

5- 5
De Pin Pongers (2)

De Batswingers (2)

Verslag van Walter van Gils
Bij aanvang van deze degradatiekraker stond ons 2e team in de stand 2 punten voor op
deze directe concurrent. Dit was wel een iets vertekend beeld omdat De Batswingers al 2
keer hebben gespeeld tegen het zeer sterke team van Belcrum. Winst lijkt noodzakelijk, en
een nederlaag zou desastreus zijn in de strijd om handhaving.
Een goede start zou dus erg fijn zijn, en Jac, die terecht tevreden was over zijn backhand,
pakte ook de eerste game tegen Brian. In de loop van de wedstrijd ging Brian de ballen
echter steeds beter raken. Jac deed in de eindfase van de games goed mee, maar kon
steeds net niet aan het langste eind trekken. Brian ging tevreden met de winst naar de
kant. Een tegenvaller wel, maar we lieten de koppen niet hangen.
Rose-Marie toonde haar vorm van de laatste weken direct in haar eerste wedstrijd, tegen
René. René liet het initiatief na de eerste door Rose gewonnen game steeds meer aan
haar, leunend op een sterke verdediging en hopend op fouten. Rose-Marie pakte het spel
echter goed op en wist regelmatig aanvallend een opening te vinden of tactisch plaatsend
het punt binnen te halen. In 4 games trok ze de stand gelijk, goed gedaan!
Walter mocht nu aantreden tegen de Batswinger met de hoogste rating van vanavond.
Een hele kluif zo leek het, maar Ad kon tegen Walter eigenlijk geen moment in zijn spel
komen. Nadat Walter gewend was geraakt aan de toch lastige service van Ad, ging hij
steeds sneller naar de overwinning, met 8, 5 en 2 punten tegen per game.
We gingen met voorsprong de dubbel in, dus een mooie kans om met ons vertrouwde
dubbel Rose-Marie en Jac echt zaken te doen. Het werd echter geen moment echt
gemakkelijk, en het was sprokkelen en strijden om de punten. Soms een mooie winner
van beiden en zeker in het begin goede blocks van Rose-Marie, maar overwegend grote
aanvallende druk vanuit de tegenstanders. Het kwam tot een 5 e game, maar daarin waren
Brian en Ad toch de betere.
Rose-Marie wilde nu revanche nemen op Brian, tegen wie ze bij de heenwedstrijd net in 5
games verloor. Beide spelers hebben graag snel contra spel, Rose-Marie met stevig
blockspel en Brian met vlakke rake klappen. Heerlijk om naar te kijken vindt deze
verslaggever, maar een hele puzzel voor Rose-Marie om de weg naar de overwinning te
vinden tegen iemand die nog net wat sneller en vaster leek in dit snelle spel, en meestal
binnen 3 slagen uit de schuifrallies wist te komen. Het ging op en af, en opnieuw kwam het
tot een 5e game. Het waren uiteindelijk de wat tragere blocks en servicevariaties, zeker
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aan het einde (ja dat was inderdaad verrassend Roos 😊), die de beslissing brachten in
het voordeel van Rose-Marie. Revanche binnen, en nog belangrijker, het punt ook.
Erg nuttig, want Jac behaalde vanavond niet het niveau van de afgelopen
clubkampioenschappen, en wist zich geen raad tegen de wegschietende spinballen van
Ad, die intussen aardig op stoom was gekomen. De wedstrijd ging net zo snel naar Ad, als
deze zijn eerste wedstrijd nog had ingeleverd.
De wedstrijd van Walter tegen René begon als een tactisch steekspel waarbij Walter de
gecontroleerde topspinballen van René strategisch terug probeerde te leggen. Na 2
games trok Walter de conclusie dat hij uit dat spel moest komen, en waar het kon echt de
aanval moest zoeken. Gemakkelijk gezegd, maar in eerste instantie moeilijk uit te voeren.
Niet alleen schoten diens spinballen soms verrassend weg, maar ook is René verdedigend
erg sterk dus de bal moest echt wel goed aangepakt worden. Uiteindelijk slaagde Walter
er steeds vaker in de juiste bal uit te zoeken en er dan ook echt voor te gaan met de
forehand, en dat ging met steeds meer vertrouwen. Fijn dat hetgeen wat op de training al
langer lukt, nu ook in de wedstrijd eruit kwam! Nog fijner dat we hiermee opnieuw op
voorsprong kwamen, met nog 3 wedstrijden te gaan.
De vrouw in vorm kon bij winst tegen Ad een gelijkspel veiligstellen, maar Ad, met zijn
sterke service en aanvalsspel, vond eenvoudigweg van niet.
Walter ging tegen Brian verder waar hij was gebleven, maar kwam vanzelfsprekend
minder toe aan eigen aanvallend werk aangezien Brian zo’n beetje alles binnen zijn bereik
aanpakt. Vanuit eigen service kwam Walter er wel door, en met iets vertragende blocks
richting de forehand dwong hij fouten af, waarmee hij de winst in 3 games pakte.
Jac kon dus in de laatste wedstrijd de overwinning binnenhalen, en een zeer ongewenste
nederlaag was alvast voorkomen. Jac kwam goed mee tegen René, had zeker kansen op
9-9 in de eerste game, maar kon het toch niet bolwerken. De vorm is er nog altijd niet,
misschien is een trainingskamp nodig (weer een Pin Ponger naar Azië?) zo gaf Jac aan.
Ach, vertrouwen en vorm zijn in onze sport soms een beetje ongrijpbaar, en ineens kan
alles weer samenkomen.
Na dit gelijke spel blijven we strijden voor handhaving, en we gaan ons velletje duur
verkopen!
De wedstrijd was overigens mooi op tijd klaar, zodat we deze keer echt nog even gezellig
konden nazitten en borrelen met de tegenstander voordat De Spil om middernacht dicht
ging. Toch een belangrijk onderdeel van onze sportbeleving 😉

Team
Belcrum (9)
Vice Versa ’51 (2)
Smash (2)
Tanaka (4)
De Pin Pongers (2)
De Batswingers (2)

Gespeeld
6
6
7
7
7
7
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52
40
33
29
24
22
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Gesp.
21
15
9
18

Gew.
10
6
2
3

%
48
40
22
17

7

3

43
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ZWARE NEDERLAAG VOOR TEAM 3
Adrie redt de eer

1 - 9
De Pin Pongers (3)

ODT Kanjers Uitzendb. (8)

Verslag van Jac Rosenboom
Helaas, voor de derde opeenvolgende keer is geen verslag van team 3 bij de redactie
binnengekomen.
Tijd om dus zelf maar iets in elkaar te flansen. Het pad van een Nieuwsbrief-redacteur
gaat niet over rozen(boom), dus maar de pen (in dit gevel het toetsenbord) opgenomen
om er iets van te maken.
Nu lukt het wel om dankzij de tafeltennisapp een verslag te maken van de wedstrijd, maar
een echt ooggetuigenverslag van een van de spelers (of een verdwaalde supporter) is
natuurlijk veel leuker en past binnen het plaatje van een clubblad voor en door de leden.
Team 3 mocht spelen tegen een team van ODT dat bestaat uit spelers met een redelijk
hoge ranking, die allemaal al jaren spelen en veel ervaring in huis hebben.
Een tweede plaats in hun klasse, op slechts 2 punten van de koploper, zegt al genoeg.
Zet daar een team tegenover zonder de twee sterkste spelers (Marjan en Kees) en met
iemand die net terugkeert van een blessure (Adrie) en twee onervaren spelers (Nader en
Qusai) en de uitkomst laat zich al snel raden: een duidelijke 9-1 overwinning voor de
tegenstander.
Jack en Corina wisten in het eerste blok toch wel redelijk gemakkelijk (in 3 games) te
winnen van Nader en Qusai, Adrie kon tegen de sterk spelend Corina zowaar een game te
winnen, maar na het snelle verlies van het dubbel (Nader en Qusai tegen Jack en Corina)
stond het al 0-4.
Tijd voor een tegenpunt en onze Adrie wist hiervoor te zorgen door in 4 games te winnen
van Jack. Het begin van de terugkeer?
Helaas was dat niet het geval. Alle daaropvolgende wedstrijden gingen in 3 games naar
de tegenstander, behalve Adrie, die na een 2-1 voorsprong tegen Christ de wedstrijd
alsnog moest afgeven in 5 games.
Iedereen zal ongetwijfeld zijn best hebben gedaan, maar deze tegenstander was toch echt
een maatje te groot.
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Team
The Back Hands (7)
ODT Kanjers Uitzendbureau (8)
WITAC ’89 (2)
Het Markiezaat (6)
Yerseke (3)
The Back Hands (8)
De Pin Pongers (3)
Hotak ’68 (6)

Gesp.
7
7
7
7
7
7
7
7

Punten
50
48
48
38
28
25
25
18

Speler
Kees
Marjan
Michael
Adrie
Nader
Qusai
Dubbel

Gesp.
12
12
11
5
12
8
7

Gew.
9
6
3
1
2
0

%
75
50
27
20
17
0

1

14

HET VOLGENDE COMPETITIE WEEKEND
Aanstaande vrijdag (19 november) staat de 8e competitieronde van 10 op het programma.
Voor team 1 staat een uitwedstrijd te wachten. Zij reizen naar Geertruidenberg om te
spelen tegen koploper Smash (1).
Team 2 mag naar Oudenbosch om te spelen tegen Vice Versa ’51 (2), die op de tweede
plek staan.
Beide teams staan dus zware wedstrijden te wachten en er zal voor elk broodnodig punt
gevochten moeten worden.
Veel succes !!

TAFELTENNIS HUMOR
Jouw beurt
om het
balletje
te halen
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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