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VAN DE REDACTIE 
In het najaar 2020 en in het voorjaar 2021 werd 
de opgestarte competitie steeds voortijdig 
afgebroken. Na lange tijd kon er eindelijk weer 
eens een volledige competitieronde van 10 
wedstrijden worden gespeeld.  
 
De najaarscompetitie 2021 zit er voor de meeste 
teams op. Voor team 3 volgt nog een “toetje” in 
de vorm van een uitwedstrijd tegen mede-degradatiekandidaat Hotak (6). 
Voor team 1 en team 2 was afgelopen vrijdag een belangrijke dag. Beiden konden door 
een goed resultaat weg te zetten en in geval van een “gunstige” uitslag bij andere 
wedstrijden zich nog veilig spelen. 
Waren onze teams bestand tegen de druk, hoe gingen zij daar mee om ?? 
Hoe het met onze teams is gegaan lees je verderop in deze Nieuwsbrief, met als 
opvallende bijzonderheden: 
 

 een wel heel origineel en leuk verslag van team 1 

 een wonderbaarlijke ontsnapping voor team 2 

 een primeur binnen team 3 

In deze Nieuwsbrief verder nog wat kortere berichten, waaronder in ieder geval een 
belangrijke corona-update, wat nieuws over diverse toernooien en een bericht van de 
Technische Commissie. 
 
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 13 december. 
 
We gaan weer 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 week is geen bestuursvergadering geweest. 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 
donderdag 13 januari 2022. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen 
stellen, laat het dan weten via secretaris@depinpongers.nl 
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VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand NOVEMBER zijn::  
 
24 Emma van Gils 
24 Suzanne van Gils 
25 Tom Schoonen 
26 Walter van Gils 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 
 Zaterdag 11 december 
2021 staan zoals bekend 
de clubkampioenschappen 
enkelspel 2021 op het 
schema; mocht een en 
ander natuurlijk allemaal 
door kunnen gaan volgens 
de dan geldige corona-
regels. 
 
 
Tot op heden zijn via de 

officiële kanalen (een mailtje naar de voorzitter) nog maar weinig aanmeldingen 
binnengekomen. 
Momenteel is dit de stand van zaken met betrekking tot de personen die aangemeld zijn: 

1. Koen Schuurbiers 
2. Rose-Marie de Koning 
3. Walter van Gils 
4. René Schijven 
5. Jac Rosenboom 
6. Marjan Quak-De Groot 
7. Tom Schoonen 

Aanmelding kan nog tot 4 december aanstaande en dit kan door een mailtje te sturen 
naar: 
voorzitter@depinpongers.nl 
 
De clubkampioenschappen worden traditioneel afgesloten met een etentje voor alle 
deelnemers. Dat is dit jaar vanwege de huidige coronamaatregelen simpelweg onmogelijk. 
Gedacht wordt aan schalen met hapjes gedurende de middag. Wordt vervolgd! 
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OTC TOERNOOIEN 
OTC staat voor Old Timers Club Nederland. Deze club is opgericht op 31 december 1981 

en promoot het tafeltennissen voor mensen vanaf de leeftijd van 
40 jaar. Leden van deze club organiseren het hele jaar door 
toernooien in heel Nederland, altijd op een zondag. Bijna elke 
zondag in het jaar is er ergens in Nederland wel een OTC-
toernooi waar je aan kunt deelnemen. 
Officieel mag je met een OTC-toernooi meedoen vanaf 40 jaar, 
maar vanaf 37 jaar is ook toegestaan. 
 
 

GEDEELDE 3
e
/4

e
 PLAATS OP OTC TOERNOOI BIJ 

UTTC IN UTRECHT 
 
Verslag van Jac Rosenboom 
 
Zondag 21 november, een regenachtige en grauwe dag en eigenlijk wel perfect om een 
ritje naar Utrecht te maken om een potje te pingpongen op het OTC-toernooi van de 
vereniging UTTC. 
Er werd ingedeeld op sterkte in de vorm van 5 achtkampen. 
Lekker veel spelen, 7 wedstrijden op een dag is best fijn  om weer wat 
balgevoel op te doen en eens tegen wat andere tegenstanders te 
spelen. 
 
De sterkste spelers kwamen terecht in de A-poule, de minst sterke in de 
E-poule. Zelf werd ik door de wedstrijdleiding ingedeeld in de C-poule 
en wel op de 3e plaats. 
Goed ingedeeld ? Uiteindelijk wel. 
Elke gewonnen game werd geteld en na 3 winstpartijen en 4 maal verlies werden in totaal 
16 punten behaald. Uiteindelijk goed voor een gedeelde derde plaats, maar op onderling 
resultaat werd dat de 4e plek in de eindrangschikking, net buiten de 3 prijzen per 
achtkamp. 
 
Met de overige prijzen ging het daarentegen erg goed. Zoals bij veel OTC-toernooien werd 
er een loterij gehouden met leuke prijsjes om te winnen, maar vooral om de organiserende 
vereniging te steunen. 
Voor € 5,00 werden 12 loten gekocht en daar vielen zowaar 3 prijzen op. 
Dus toch nog met een volle tas naar huis. 
Door een haperend navigatiesysteem in de auto werd de aankomst in Oud Gastel wel 
vertraagd. 
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2
e
 PLAATS OP OTC TOERNOOI BIJ TTC IRENE IN 

TILBURG 
 
Verslag van Jac Rosenboom 
 

Zondag 28 november, de eerste dag dat 
verscherpte corona-maatregelen van 
toepassing zijn. 
Sporten mag nog wel, maar tot uiterlijk 
17.00 uur. 
Het toernooi kan dus doorgaan, maar het 
traditionele naborrelen na afloop van elk toernooi kon daardoor 
niet doorgaan. Waarschijnlijk mede om die reden viel het 
toernooi qua aantal deelnemers tegen. 
 
Er waren in totaal 18 spelers aanwezig, die op sterkte werden 
verdeeld over 3 zeskampen (A-B-C). 
Ik kwam zelf terecht in de B-poule en dit was een 
internationale poule met 3 tegenstanders uit België, 1 
tegenstander uit Syrië  en 1 Nederlandse tegenstander. 

 
Gelukkig mocht ik starten tegen een wat mindere tegenstander en kon de diesel langzaam 
op gang komen. 
De dag verliep niet slecht met 4 overwinningen en 1 nederlaag, waardoor uiteindelijk een 
tweede plek werd bereikt. 
 
 

CORONA UPDATE 

Het zat er al aan te komen en gezien het 
stijgende aantal besmettingen was het 
onvermijdelijk dat extra maatregelen 
afgekondigd zouden worden. 
Basisregels als o.a. 1,5 meter afstand 
houden, beperkte visite, handen wassen, 
gebruik van mondkapjes blijven belangrijk. 
Daarnaast is een regel ingevoerd die voor 
onze leden grote consequenties heeft. 
 
Met ingang van afgelopen zondag is 
amateursport na 17.00 uur verboden. 

Dit betekent dat onze trainingen op dinsdagavonden in Wouw en het competitiespelen en 
vrij spelen op vrijdagavonden in Wouwse Plantage niet doorgaan. 
Voorlopig is deze maatregel voor 3 weken van toepassing. Hoe het daarna verder gaat is 
nog afwachten en is afhankelijk van het succes (of het mislukken) van deze extra 
maatregelen. 
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BATSWINGERS TEAM TOERNOOI 2021 
Er vanuit gaande dat de corona-regelgeving het toestaat, wordt op 
zondag 19 december  alweer voor de 52e keer het Batswingers team 
toernooi georganiseerd. 
Vanuit onze vereniging namen in het verleden meerdere personen 
regelmatig deel. Deze keer zijn het slechts Albert en Tom die onze 
kleuren gaan verdedigen. 
Zij werden ingedeeld in een poule met pittige tegenstanders, met Aldert-Jan Bijl en Kim 
Leemans (Belcrum), Sven van Gils en Wim Bloemer (Die Meede) en Ryan Rombouts en 
Emma Jacobs (TIOS). 
Terwijl Albert en Tom zich mentaal en fysiek al aan het voorbereiden waren om tegen 
deze tegenstanders te spelen, moet hun hele voorbereiding nu in de prullenbak. 
Door de laatste covid-maatregelen (sporten mag nog maar tot 17.00 uur), is de organisatie 
van het toernooi genoodzaakt de opzet aan te passen. 
Om er voor te zorgen dat het toernooi zeker op tijd zal eindigen, wordt de begintijd een 
half uur vervroegd en wordt het wedstrijdschema omgegooid. 
Tegen wie onze spelers nu moeten? 
Dat is nog niet bekend. 
 
 

TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2022 
We gaan van 3 teams naar 2 teams in de voorjaarscompetitie 
De Technische Commissie (TC) bestaande uit Walter, Adrie, Jac en wedstrijdsecretaris 
Albert, heeft zich naar aanleiding van de binnengekomen reacties gebogen over de vraag 
hoe de teams in te delen voor het voorjaar 2022. Helaas is er 1 verschil te melden t.o.v. 
laatste competitie, omdat er een afmelding is: Albert neemt een pauze en speelt in het 
voorjaar 2022 geen competitie. 
Gezien de urgentie die diverse spelers aangeven om met 4 mans teams te spelen kan de 
TC niet anders concluderen dan dat we met 2 teams verder moeten tenzij er nog iemand 
wordt gevonden om de teams te komen versterken.  
 
De indeling van de teams: 
Team 1: Jac, Koen, Walter, René, Rose-Marie. 
(Tom reserve na indeling toevoegen i.v.m. elo rating) 

 aanvraag 4de klasse 
Team 2: Adrie, Kees, Marjan, Michael, Nader, Qusai. 

 aanvraag 6de klasse 
 
 

DE LAATSTE COMPETITIE LOODJES 
Team 3 heeft nog één wedstrijd tegoed, een super belangrijke uitwedstrijd tegen mede 
degradatiekandidaat Hotak (6). In onderling overleg tussen beide verenigingen is geregeld 
dat deze wedstrijd morgenmiddag (30 november) gespeeld gaat worden in Hoogerheide. 
Team 3 kan wat ondersteuning wel gebruiken, maar helaas zijn toeschouwers niet 
toegestaan. 
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P/D WEDSTRIJD VOOR TEAM 1? 

 
Verslag door Rijmpiet 
 
Koen kreeg vermoedelijk per abuis dit verslag binnen vanuit Spanje. De redactie wil dit 
verslag graag met jullie delen. 
 

Dit weekend was het in de Spil te doen 
De laatste wedstrijd van dit seizoen 

Door Corona mocht er weliswaar geen publiek zijn 
Maar Sint en Piet gluren wel door het gordijn 

Zij zagen team 1 in de vaste combinatie 
Om te vechten tegen degradatie 

De tegenstanders kwamen uit Roosendaal 
Maar waren desondanks toch amicaal 

Tegen Ruud K, was voor onze spelers niet te beginnen 
En ook tegen Nico S. wist niemand een game te winnen 

De punten moesten gemaakt worden tegen Edwin van D. 
Maar ook daartegen viel het niet mee 
Tom en Albert wisten dit wel te klaren 

Bij Koen kon het niveau niet constant genoeg blijven 
En dus verloor hij deze pot in vijven 

Daarmee was de wedstrijd verloren met twee tegen acht 
Waardoor normaal de PD wedstrijd wacht 

Deze stond voor 10 December op de agenda 
Maar kan nu niet doorgaan vanwege Corona 

Ondanks afwezigheid heeft ons team altijd met 3 spelers kunnen ballen 
Waarvoor dank aan alle spelers die dit seizoen zijn ingevallen 

Helaas neemt Albert komend seizoen wat rust 
Sint hoopt dat hij in de zomer terugkomt met verse vechtlust! 

 
Rijmpiet: Hartelijk dank voor dit prachtige en originele verslag. 
 
 
De eindstand in klasse 3C:  

 

  2  -  8 
 
De Pin Pongers (1)         ODT Kanjers Uitzendb. (4) 
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   Koen in actie tegen Edwin 

 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Smash (1) 10 70  Tom 30 21 70 

ODT Kanjers 
Uitzendbureau (4) 

10 65  Rose-Marie 
(inv.) 

6 
 

2 
 

33 
  

Het Markiezaat (3) 10 50  Walter (inv.) 3 1 33 

Groene Ster (1) 10 46  Albert 30 7 23 

De Pinpongers (1) 10 39  Jac (inv.) 6 1 17 

The Back Hands (4) 10 30  Koen 9 1 11 

    René (inv.) 6 0 0 

        

    Dubbel 10 6 60 

 
Promotie/degradatie wedstrijd 
Team 1 is op de 5e plaats geëindigd in klasse 3C en speelt volgens de regels een 
beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 uit de 4e klasse C. 
De winnaar heeft recht op een plek in de 3e klasse, de verliezer gaat naar (of blijft in) de 4e 
klasse. De tegenstander van team 1 komt toevallig uit de klasse waarin team 2 speelt: 
Vice Versa (2). 
De promotie/degradatiewedstrijden staan gepland op vrijdag 10 december. Of deze 
wedstrijden – gezien de coronamaatregelen – doorgaan, worden afgelast of verschoven 
naar een ander tijdstip, is op dit moment nog onbekend. 
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TEAM PIN PONGERS 2 SPEELT ZICH VEILIG  

 
Verslag van Jac Rosenboom 
 
Team 2 stond voor een belangrijke wedstrijd. 
Afhankelijk van de eigen uitslag tegen tegenstander Belcrum, maar ook afhankelijk van 
andere wedstrijden liep de spanning op. 
Wat zou het worden: 

 rechtstreekse degradatie 

 een extra degradatiewedstrijd 

 handhaving 
 
Gezien de stand was alles nog mogelijk:  
 

Team Gespeeld Punten  

Belcrum (9) 9 76  

Vice Versa ’51 (2) 9 53  

Smash (2) 9 39  

De Pin Pongers 2) 9 38  

Tanaka (4) 9 36  

De Batswingers (2) 9 28  

 
Scenario 1: Rechtstreekse degradatie 
Door zelf de laatste wedstrijd (tegen het supersterke Belcrum) te verliezen met 10-0 in 
combinatie met een overwinning van Batswingers met 10-0 op Smash, zou dit mogelijk 
zijn. Gelukkig werd de wedstrijd Batswingers-Smash al op donderdag gespeeld en de 10 
benodigde punten voor Batswingers bleven uit. Door de 5-5- uitslag van deze wedstrijd 
degradeert Batswingers en konden we niet meer laatste worden. 
 
Scenario 2: Handhaven 
Na wat rekenwerk werd de opdracht duidelijk. 
Tanaka stond bij aanvang 2 punten achter ons. Om Tanaka vóór te blijven mochten zij niet 
meer dan één punt méér maken. Bijvoorbeeld: als wij 3 punten halen, mag het Tanaka-
team niet meer dan 4 punten halen. 
 
 

 

2  -  8 
      
De Pin Pongers (2)          Belcrum (9) 
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Op papier zeker een lastige opgave, aangezien Tanaka speelde tegen Vice Versa en wij 
tegen het veel sterkere Belcrum. 
 
Scenario 3: Degradatiewedstrijd 
Het scenario waarmee we eigenlijk in ons achterhoofd al rekening hielden: Tanaka haalt in 
zijn wedstrijd tegen Vice Versa 3 voldoende punten en wij halen onvoldoende punten 
tegen Belcrum (vorige keer verloren met maar liefst 9-1). 
 
René had zich wegens een blessure op de speeldag afgemeld, waardoor de plannen van 
Jac voor een rustige speelvrije avond werden doorkruist. 
De start voor team 2 was weinig veelbelovend. 
Drie wedstrijden met Rose-Marie (a), Jac (b) en Walter (c) eindigden in 3 nederlagen en 
daarmee een 0-3 tussenstand. 
 
De tussenstand bij Vice Versa – Tanaka was alarmerend: Tanaka stond 1-2 voor. 
Geen goede start en we hadden ons al neergelegd bij een degradatiewedstrijd, zeker na 
de daaropvolgende uitslagen. 
 
Voor het dubbel werd vaste speelster Rose-Marie geboekt. Wie met haar zou dubbelen 
werd door het lot bepaald en dat werd Walter. 
Helaas ging deze wedstrijd in 3 games naar Belcrum (0-4). 
De daaropvolgende partijen gingen ook verloren en de stand kwam daarmee op 0-6), 
waarna Walter eindelijk ons eerste punt binnenhaalde: 1-6. 
 
De tussenstand bij Vice Versa-Tanaka liet even op zich wachten, maar veranderde van 
1-2 naar 4-2. Een stapje in de goede richting. 

 
Het bleef tot het einde 
spannend. Tanaka haalde in 
Oudenbosch nog maar 1 
overwinning binnen en verloor 
dus met 7-3. 
Aan ons de opdracht om 
minimaal 2 punten te halen. 
Na 9 wedstrijden stonden we 
1-8 achter en moest de 
laatste partij persé gewonnen 
worden. Gelukkig slaagde 
Rose-Marie daarin, haalden 
wij in totaal 2 punten (2-8 
eindstand) en was de vierde 
(en veilige) plek in de 4e 
klasse bereikt. 
 

Op deze wat vage foto is de wedstrijd tussen Corné en Walter te zien 
(helaas: een betere foto was niet beschikbaar) 
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De eindstand na een spannende competitie: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (9) 10 84  Rose-Marie 30 15 50 

Vice Versa ’51 (2) 10 60  Walter 21 10 48 

Smash (2) 10 44  René 15 6 40 

De Pin Pongers 2) 10 40  Jac 24 5 21 

Tanaka (4) 10 39      

De Batswingers (2) 10 33  Dubbel 10 4 40 

 
 

TEAM 3: QUSAI WINT ZIJN EERSTE WEDSTRIJD 
 En zorgt mede voor de overwinning van zijn team 

 
Verslag van Qusai Kasim 

 
Nader opende de eerste wedstrijd met 
elke keer een punt voor of achter. De 
game eindigde met een bal die gestopt 
werd door het net en zo won Nader de 
eerste game. De 2de game was Nader 
al warm en het was zijn game met 11-7 
voor Nader. Het spel van de 
tegenstander was de game van Nader 
en eindigde met 11-4. 
 
Adrie onze 2de man voor de avond zijn 
tegenstander was een man met hele 
goeie voorhand topspin. 
Het was voor Adrie in het begin even de 
game zoeken. Maar het eindigde met 
mooie winst 11-9 voor Adrie. De 2de 
game had Adrie al uitgespeeld in zijn 
hoofd. Keihard van 0-0 naar 8-2 voor 
Adrie en het was zo 11-5 voor Adrie. In   

  Qusai in actie          3de game heeft de tegenstander zijn  

 

6 -  4 
 
De Pin Pongers (3)          Yerseke (3) 
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strategie aangepast. En het eindigde met 8-11 voor de tegenstander. 4de game was voor 
Adrie weer met 11-5 

 

Qusai heeft 3 snelle games gehad. Zijn tegenstander was de beste van het team. 
 
Het dubbel game was hele gekke game veel mooie rallies!!!  
 
De volgende game was van Adrie snel doorheen met mooie ballen en zo eindigde het met 
11-8, 11-4 en 11-4. 
 
Nader was de volgende aan de beurt tegen een sterke tegenstander. De game was lastig 
voor Nader en zo eindigde met 7-11. De 2de game ging beter met Nader 7 punten voor en 
eindigde met 11-9 voor Nader. De 3de was voor de tegenstander 3-11. De 4de was voor 
Nader met 11-7. Na wat coaching begon de 5de game. Het was een spannende game en 
was voor de tegenstander 6-11. 
 
Qusai was aan de beurt had in het begin een slechte game maar daarna ging het een 
stukje beter. In totaal 5 games gespeeld en verloor de laatste. Hij had bijna zijn eerste 
punt ooit. Hopelijk de volgende sessie wel. 
 
De eerste game won Adrie met een hele mooie korte bal die de tegenstander niet heeft 
verwacht en zo waren de games 11-8, 11-5, 4-11, 11-6 was het eind. 
 
Qusai heeft een hele goeie wedstrijd gespeeld 3-2. Hij heeft zijn tijd genomen goed 
nagedacht en de bal op tafel gehouden. Soms rustig spelen heeft ook zijn voordelen. 
Qusai heeft de game beëindigd met 2 onverslaanbare services en zo is dit het eerste 
punt voor Qusai in dit seizoen en ook in de vereniging. 
 
Na Qusai was Nader aan de beurt en die won het laatste punt voor ons met 3-1 en zo was 
de avond voorbij met 6-4 voor het 3de team. 
 
 

KLASSE 6C Degradatiepoule        

Team Gesp. Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Yerseke (3) 8 34  Kees 15 10 67 

The Back Hands (8) 7 32  Adrie 6 4 67 

De Pin Pongers (3) 8 29  Marjan 12 6 50 

Hotak (6) 7 23  Michael 12 3 25 

    Nader 18 4 22 

    Qusai 9 1 11 

        

    Dubbel 8 1 13 

 
 

QUSAI: GEFELICITEERD MET JE EERSTE OVERWINNING  
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


