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VAN DE REDACTIE
Afgelopen vrijdag was weer een
competitieronde gepland en na 5 van de 10
wedstrijden werden voor team 1 en 2 de
eerste wedstrijden van de tweede helft van
de najaarscompetitie gespeeld.
De klasse waarin team 3 speelt heeft een wat
andere indeling, maar ook zij waren toe aan
wedstrijd nummer 6.
Voor alle teams van De Pin Pongers stonden uitwedstrijden op het programma, waarover
verderop in deze Nieuwsbrief meer te lezen valt.
In deze Nieuwsbrief treffen jullie verder een verslag aan van een dubbeltoernooi bij TTV
Leerdam, een toernooi waar Albert en Tom de eer van onze vereniging hoog hielden.
De redactie heeft nog wat recht te zetten in de verjaardagskalender en daarnaast in deze
Nieuwsbrief nog allerlei losse onderwerpen die hopelijk aanspreken.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 8 november.
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 11 november.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het dan weten via secretaris@depinpongers.nl

WIST JE DAT: DUBBELSPEL
De voorjaarscompetitie 2021 is niet gespeeld vanwege corona.
Tijdens de laatst gespeelde competitieronde (de najaarscompetitie 2020) werden 9
enkelspelwedstrijden gespeeld en werd – om afstand van elkaar te houden - niet
gedubbeld.
Met ingang van de huidige najaarscompetitie 2021 wordt het dubbelspel weer gespeeld.
Uiteraard mag je als team weigeren om het dubbelspel te spelen. Dit kan vanwege diverse
omstandigheden zijn. Het punt wordt dan wel toegekend aan de tegenstander, maar je
krijgt dan geen boete opgelegd voor het niet-spelen.
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VERJAARDAGSKALENDER
In de verjaardagskalender zijn
helaas wat foutjes geslopen.
We zijn tot de ontdekking gekomen
dat we twee verjaardagen over het
hoofd hebben gezien, met name die
van Sylvia en die van Tom van D..
Onze welgemeende excuses daarvoor.
Hieronder volgt een juiste lijst met de namen van onze jarigen in de maand OKTOBER:
06
07
10
11
21

Thijs van Damme
Sylvia van den Hoogenhoff
Aniek Mies
TTV De Pin Pongers
Tom van Doorn

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 !!

PIN PONGERS IN COMPETITIE
Afgelopen weekend was weer een competitieweekend. Alle teams moesten uitwedstrijden
spelen, team 1 en 3 gingen beide naar St. Willebrord, team 2 reisde af naar Etten-Leur.
Het was alweer ronde 6 van de najaarscompetitie 2021 en we zijn over de helft heen.
Hoe we er voorstaan bij aanvang van deze ronde?
Team 1 en 2 hebben het zwaar, maar voor team 1 gloort hoop, nu Koen als het goed is na
lange afwezigheid in het verre oosten weer terug komt en kan meehelpen om zijn team in
veiligheid te spelen.
Team 2 verkeert in zwaar weer en zal alles op alles moeten zetten om in de 4 e klasse te
kunnen blijven.
Team 3 scoort tot nu toe redelijk en mag er van uit gaan dat handhaving wel zal lukken.
Dan volgen nu de verslagen van de wedstrijden van afgelopen vrijdag van onze teams.
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TEAM 1 BLIJFT IN DE RACE

3 - 7
The Back Hands (4)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Tom van Doorn

Op de achtergrond: Albert tegen Rudolf

Afgelopen vrijdag vertrok team 1 richting ’t Heike om daar de strijd aan te gaan met het 4 e
team van de Back-Hands. Na een aantal mindere resultaten in de laatste weken begon het
degradatiespook toch weer de kop op te steken, dus het was belangrijk dat er een goede
score neergezet zou worden.
Walter was deze keer bereid gevonden om het team te versterken, waarvoor dank!
Aangekomen in de zaal werden we verwelkomd door een koffiedrinkende Adrie, die zijn
return in team 3 zou gaan maken, ook in Willebrord. Twee Pin Pongers teams dus, altijd
leuk.
Bij de tegenstander bleek dat Peter niet helemaal in goede doen was, en dus vervangen
werd door zoon Jordy. Diens bolle spinballen en goede backhand slagen waren te veel
voor Albert en dus keken we al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Rudolf tegen Tom
werd meteen een kraker. Nadat Tom de eerste twee games gemakkelijk had gewonnen
ging Rudolf meer doen, en sleepte er een 5e game uit. Walter herinnerde Tom eraan dat
een andere type service waarschijnlijk beter zou werken, maar toch ging Tom met een 5-2
achterstand de wissel-van-kant in. Uiteindelijk bleek de service toch de sleutel tot succes
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en wist Tom met 11-9 de vijfde te winnen. Pffff. Walter speelde rustig tegen Christel en liet
haar heel goed de fouten maken. Vervolgens maakte het duo Albert/Tom geen fouten in
de dubbel, na een slap begin overigens. Na het eerste blok stond er dus een 1-3 op het
bord.
Albert mocht het daarna tegen
Rudolf proberen; Albert tegen
noppen – altijd leuk! Maar
vandaag liet hij zich daar niet
door van de wijs brengen.
Natuurlijk was het hard
werken, maar punt voor punt
sleepte Albert zich door de
games (10-12, 10-12 met een
netbal mee bij een stand van
9-7). Game drie ging naar
Rudolf maar in de vierde
game maakte Albert het knap
af. Walter gaf alles tegen
Jordy en bleef goed bij, maar
liep steeds net een klein
stapje achter de feiten aan,
maar was er steeds wel
dichtbij (11-9, 11-9 en 14-12).
Op de voorgrond: Albert tegen Rudolf

Tom speelde zwak tegen Christel en ging te veel mee in haar spel maar wist uiteindelijk
toch te winnen (2-5)
In het laatste blok speelde Walter een thriller tegen Rudolf, waarbij die laatste in vijven
helaas aan het langste eind trok. Albert won zoals verwacht van Christel en Tom sloeg
alles raak in de wedstrijd tegen Jordy die daardoor het hoofd al snel liet hangen, zodat de
wedstrijd eindigde in een prima 3-7.
Directe degradatie lijkt nu wel afgewend – de strijd om de vierde plaats ligt nog helemaal
open. Wij zijn zeer benieuwd hoe Koen volgende week terugkomt na een Taiwanees
trainingskamp van enkele maanden – wij verwachten hem met penhouder greep!
Team
ODT Kanjers
Uitzendbureau (4)
Smash (1)
Het Markiezaat (3)
De Pin Pongers (1)
Groene Ster (1)
The Back Hands (4)

Gespeeld
6
6
6
6
6
6

Punten
40
39
27
27
26
21

Speler
Tom
Rose-Marie
(inv.)
Jac (inv.)
Walter (inv.)
Albert
René
Koen
Dubbel
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Gesp.
18
6

Gew.
13
2

%
72
33

3
3
18
6
0

1
1
5
0
0

33
33
28
0
0

6

5

83
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TEAM 2: ROSE-MARIE SLAAT WEER TOE

5 - 5
Tanaka (4)

De Pin Pongers (2)

Verslag van Jac Rosenboom
Vrijdag 29 oktober: team 2 wachtte een belangrijke uitwedstrijd tegen Tanaka in EttenLeur. Ons team heeft de punten hard nodig en knokt voor elk punt.
Vorige keer werd gelijk gespeeld tegen dit team, dus lagen er wel kansen. Maar zoals wel
vaker tegen een team met meer dan 3 spelers ben je sterk afhankelijk wie meedoet en wie
uitvalt.
Het team van Tanaka kent één wel zeer sterke speler (Marco), die een ELO-ranking heeft
van meer dan 1200 punten en die de eerste keer niet meedeed. Dus het was hopen dat hij
weer niet mee zou doen.
Helaas voor ons: Marco, de man van op dat moment 100%, deed wel degelijk mee.
De avond werd hoopvol gestart door een overwinning van Rose-Marie op Joyce. Jac en
René (tegen resp. Marco en Pieter) konden dit voorbeeld helaas niet volgen en verloren
allebei kansloos. Resultaat: een 2-1 achterstand met het dubbel als volgende wedstrijd.
Het dubbel met Rose-Marie en Jac verliep erg spannend. De eerste en de derde game
werden gewonnen, de tweede en de vierde verloren, wat er op wijst dat de opstelling in
het dubbel (wie speelt en retourneert tegen wie) heel belangrijk is.
Het lag dan ook voor de hand dat in de vijfde en beslissende game Rose-Marie en Jac bij
de wisseling van tafelhelft zouden voorstaan en dat de tegenstander daarna zou
terugkomen.
Niets was minder waar, Rose-Marie en Jac kwamen tegen de logica in met 5-3 achter en
het ergste werd gevreesd. Er werd van tafelhelft gewisseld en door hard te knokken werd
alsnog met 8-11 in de vijfde game gewonnen en was de tussenstand 2-2.
Rose-Marie zorgde daarna voor een sensatie door van de sterkste man van Tanaka te
winnen, haalde hem van zijn 100% af en toverde een 2-3 voorsprong op het scorebord
tevoorschijn.
Helaas gingen daarna de 3 volgende wedstrijden (2 maal René en 1 maal Jac) verloren en
zag het er plotseling veel minder rooskleurig (of is het Rose-Marie kleurig) uit: een 5-3
achterstand.
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Om nog met een redelijk positief gevoel naar huis te kunnen gaan, moesten de laatste 2
wedstrijden gewonnen worden.
Rose-Marie gaf het goede voorbeeld door te winnen van Pieter en Jac wist daarna in de
laatste partij van de avond Joyce te verslaan.
Driemaal winst voor Rose-Marie, 1 maal voor Jac en de winst in het dubbel hadden tot
gevolg dat we konden afreizen met 5 kostbare punten en een eindstand die gezien de
krachtsverhoudingen wel reëel is.
Doordat mede-degradatiekandidaat De Batswingers met 8-2 verloor, werd de laatste
plaats in de poule aan hen overgedragen. De eerstvolgende wedstrijd is uitgerekend tegen
Batswingers, een heel belangrijke wedstrijd, waar we weer rekenen op de supervorm van
Rose-Marie.

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

Gespeeld
6
6
6
6
6
6

Punten
52
40
27
25
19
17

Speler
Rose-Marie
Walter
René
Jac
Dubbel

Gesp.
18
12
9
15

Gew.
8
3
2
3

%
44
25
22
20

6

3

50

VERWACHTE NEDERLAAG VOOR TEAM 3

7 - 3
The Back Hands (7)

De Pin Pongers (3)

Verslag van Jac Rosenboom
Ook deze keer weer geen verslag van de spelers van team 3. De redactie neemt het
daarom maar weer op zich om een verslag in elkaar te steken.
De toppers Kees en Marjan bleven thuis en lieten het grote werk over aan hun
teamgenoten. Na lange tijd niet meer gespeeld te hebben moest Adrie met teamgenoten
Michael en Qusai naar St. Willebrord om te spelen tegen team 7 van The Back Hands, de
koploper in hun klasse en daarom een lastige wedstrijd.
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Het team van The Back Hands bleek met slechts 2 spelers te spelen, maar dat stond een
duidelijke overwinning niet in de weg.
De 3 punten voor ons team 3 kwamen tot stand omdat Adrie, Michael en Qusai allemaal
“wonnen” van hun tegenstander die er niet was. Met andere woorden:
de 2 spelers van The Back Hands wonnen alles, inclusief het dubbel en daarmee is de 7-3
eindstand wel verklaard.
Team 3 speelt nog 1 reguliere wedstrijd en deze is op 5 november. Dan spelen zij thuis
tegen ODT Kanjers Uitzendbureau (8), een gezien de stand in de ranglijst best wel sterke
tegenstander.
Na het opmaken van de eindstand wordt er in 2 poules verder gestreden (bovenste 4 in
een promotiepoule en onderste 4.in een degradatiepoule.
Maar team 3 moet wel in staat zijn om zich te handhaven in de 6 e klas.
Team
The Back Hands (7)
ODT Kanjers Uitzendbureau (8)
WITAC ’89 (2)
Het Markiezaat (6)
Yerseke (3)
De Pin Pongers (3)
The Back Hands (8)
Hotak ’68 (6)

Gesp.
6
6
6
6
6
6
6
6

Punten
42
39
39
37
26
24
20
13

Speler
Kees
Marjan
Michael
Nader
Adrie
Qusai
Dubbel

Gesp.
12
12
11
9
3
5
6

Gew.
9
6
3
2
0
0

%
75
50
27
22
0
0

1

17

HET VOLGENDE COMPETITIE WEEKEND
Aanstaande vrijdag (5 november) spelen onze teams
weer een thuiswedstrijd.
Vanaf 20.00 uur speelt team 1 tegen Groene Ster (1),
team 2 ontvangt De Batswingers (2) en team 3 gaat het
opnemen tegen ODT Kanjers Uitzendbureau (8).
Kom deze avond kijken en onze teams aanmoedigen.





Bij team 1 kun je dan waarschijnlijk getuige zijn van het debuut in deze
najaarscompetitie van Koen, die na een lange afwezigheid terugkeert uit Taiwan en
misschien wel met spleetoogjes en penhoudergreep zijn team komt versterken
Team 2 wacht een superbelangrijk gevecht tegen een mede degradatiekandidaat
en kom kijken hoe Rose-Marie hopelijk opnieuw schittert met 3 winstpartijen
Ook team 3 wacht een zware klus tegen een zware tegenstander, maar misschien
zit er wel een stuntje in
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DUBBELTOERNOOI BIJ TTV LEERDAM
Verslag van Albert de Jong
Afgelopen zaterdag werd in Leerdam een dubbeltoernooi gehouden georganiseerd door
de plaatselijke tafeltennis vereniging. Tom en Albert vonden het de moeite waard om eens
aan dit toernooi, wat gehouden wordt volgens het “Zwitsers systeem”, mee te doen. Eerst
maar eens uitleggen wat dan dit “Zwitsers systeem” is.
Volgens dit systeem kan je niet worden uitgeschakeld
maar kan je punten verzamelen met het winnen van
partijen tegen een grote variatie in sterkte van
tegenstanders. Als je een partij wint kom je tegen een
sterkere tegenstander, verlies je dan zak je weer naar
een in dit geval minder sterk dubbel. Na een bepaald
aantal rondes worden de punten opgeteld en kan je in
de finale terecht komen van je eigen klasse. Bij dit
toernooi liepen de tegenstanders uiteen van hoofd tot
en met 6de klasse.
Tom en Albert kwamen tegenstanders tegen komende
van de hoofdklasse tot de 3de klasse. Uiteindelijk
kwamen ze na 8 rondes tot 5 punten (5 gewonnen
partijen) waardoor ze de finale van de derde klasse
mochten spelen, deze werd helaas verloren met 3-2.

De bekende toernooibollen van Albert

Desalniettemin willen we volgend jaar wederom
deelnemen omdat het een leuk systeem is, je speelt
veel partijen tegen vaak onbekende tegenstanders op
het niveau wat bij je past. Een echte aanrader voor
iedere tafeltennisspeler. En een leuke toernooi om
weer eens met een grote delegatie van spelers af te
reizen.

Je kunt dan wel een tenniskampioen zijn,
maar bij tafeltennis ga je het op deze
manier niet redden!!!”
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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