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VAN DE REDACTIE
Afgelopen vrijdag werd ronde 8 van de
competitie gespeeld. Nog 2 wedstrijden en
de eindstand wordt bepaald.
Voor team 1 was een hoofdrol weggelegd
voor Tom, team 2 deed goede zaken in
Oudenbosch en team 3 zou moeten spelen,
maar ……….
Verderop in deze Nieuwsbrief meer hierover.
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 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
Het bestuur is op donderdag 11 november bij elkaar
gekomen.
We hebben besloten om iets te gaan doen aan het
probleem met rondslingerende en in de weg staande
sporttassen tijdens competitiewedstrijden. Verderop in
deze Nieuwsbrief kun je daar meer over lezen.
Ook vragen we aandacht voor de clubkampioenschappen
2021, die gepland staan op 11 december.
In het kader van de privacy-wetgeving hebben we besloten om jullie in de loop maand
december een formulier toe te sturen, waarin je kunt aangeven of je wel of niet akkoord
gaat met het vermelden van bepaalde zaken in o.a. de Nieuwsbrief, Facebook en
Whatsapp. In een eerdere Nieuwsbrief (421) heb je al kunnen zien hoe deze privacyverklaring eruit ziet.
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
24
25
26

Emma van Gils
Suzanne van Gils
Tom Schoonen
Walter van Gils

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

SPORTTASSEN TIJDENS COMPETITIE
WEDSTRIJDEN
Bij elke competitiewedstrijd die we thuis in De Spil
spelen komt steeds heel wat kijken.
Wedstrijdtafels, teltafels, stoelen, afzettingen en
telborden moeten worden geplaatst, banners van
sponsors moeten worden opgehangen en zitbanken
moeten op de juiste plek worden gezet.
Waar we tegenaan lopen is het volgende.
Spelers en toeschouwers nemen plaats op de
zitbanken aan de zijkant en zetten hun tassen vaak
op de bank naast zich, zodat er weinig plek is om te
zitten. Tassen worden ook wel op de grond gezet in
het looppad, waar ze soms hinderlijk in de weg staan
en kunnen leiden tot struikelen.
Het bestuur heeft besloten om hiervoor een oplossing uit te gaan proberen.
Het achterlaten van de sporttassen in de kleedkamers is geen optie, deze kunnen niet op
slot en dit is bovendien niet echt handig.
Ergens op een centrale plek (bijvoorbeeld op het toneel) is ook geen optie, omdat dan het
team dat bij het toneel speelt (doorgaans team 1) daar last van heeft.
We hebben besloten om tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd het volgende te gaan
uitproberen.
De zitbanken gaan iets naar voren, ongeveer 20 centimeter en de ruimte die daarmee
ontstaat achter de banken wordt gebruikt voor het wegzetten van de sporttassen.
Dit betekent dat het speelveld ongeveer 20 centimeter korter wordt.
Let op: het is een uitprobeersel en iedereen krijgt de gelegenheid om bestuursleden na
afloop van feedback te voorzien.
We rekenen op jullie medewerking.
De datum dat bovenstaande zal worden uitgeprobeerd is vrijdag 26 november, de laatste
competitiedag.
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OPROEP CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021
Op zaterdag 11 december wordt er gespeeld om de titel van clubkampioen.
Titelverdediger Jac zal het ongetwijfeld zwaar krijgen om voor een opeenvolgende maal
met de titel aan de loop te gaan.
Het aantal inschrijvingen loopt nog niet erg storm. Vandaar deze oproep om je aan te
melden.
Wil je meedoen, geef dit door aan René: voorzitter@depinpongers.nl

MATERIALEN NODIG?
Heb je een batje nodig of alleen nieuwe rubbers?
Een sporttas, gymschoenen of iets anders om te kunnen tafeltennissen?
Je kunt terecht bij Eelco, die graag bereid is om jullie een advies te
geven en/of materialen te bestellen en te leveren.
Je kunt Eelco het gemakkelijkste bereiken via de mail:
eligtenberg@kpnmail.nl

OPGEVEN VOORJAARSCOMPETITIE 2022
De najaarscompetitie 2021 is nog niet afgelopen, maar het is alweer nodig om aan de
volgende ronde te denken.
Je kunt je opgeven bij Albert om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie 2022.
Opgeven kan tot 21 november, waarna de Technische Commissie (Adrie, Albert, Jac en
Walter) in overleg gaan om tijdig de nieuwe teams aan te melden bij de NTTB.
Afgelopen woensdag (10 november) hebben jullie een mailtje ontvangen. Beantwoord dit
en maak tijdig je wensen kenbaar bij Albert.

PIN PONGERS IN COMPETITIE
Afgelopen weekend was weer een competitieweekend, deze keer met uitwedstrijden voor
onze teams.
Er werd fel gestreden en nadat de kruitdampen zijn opgetrokken mag wel worden gesteld
dat vooral team 1 en in wat mindere mate team 2 zich redelijk veilig hebben gespeeld voor
rechtstreekse degradatie.
Aangetekend moet wel worden dat team 1 nog 2 zware wedstrijden wacht tegen de
nummers 1 en 2 in de poule. Team 2 speelt de laatste wedstrijd tegen de nummer 1, die
dan al lang kampioen is. Dus liggen daar misschien ook nog kansen.
Team 3 had moeten spelen, maar kwam niet in actie. De reden daarvoor vind je verderop,
evenals de wedstijdverslagen van team 1 en 2.
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TEAM 1 STEVENT AF OP P/D WEDSTRIJD

7 - 3
Het Markiezaat (3)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Tom van Doorn
Voor de zevende maal dit seizoen trad team 1 dit weekend aan met een invaller – in dit
geval Jac – nadat de eindelijk uit het verre Oosten teruggekeerde Koen onverwachts in
quarantaine bleek te moeten.
Nogmaals bedankt aan iedereen uit team 2, die door de competitie heen bereid is
gevonden om team 1 te steunen!
Bij ingang van de zaal van het Markiezaat werd er meteen op QR code gecontroleerd –
geen QR code betekende geen toegang. Wel een QR code betekende een stempel op
een zelf aan te wijzen plaats. De suggestie die gastheren Danny en Thomas hadden voor
Tom (“op het voorhoofd, daar is plaats genoeg”) werd lachend afgewezen, maar Tom
stond wel meteen op scherp voor de avond; en dat bleek nodig ook.
Albert koos deze maal voor het langzame schema, Tom begint niet graag, dus was het
oudgediende Jac die begon in de hem zo bekende zaal tegen Raimond. Deze laatste
bleek een tikje te sterk. Albert speelde vervolgens meteen een kraker in vijven tegen
Harvey met gamestanden 11-13, 12-10 maar zag uiteindelijk ook de winst vervliegen. En
om te onderstrepen dat de partijen niet veel voor elkaar onder deden speelde ook Tom
een vijfgamer tegen de onbekende Rob, waarbij Tom zich goed wist te herpakken van een
11-2 verloren eerste game en het eerste punt voor Team 1 op het bord zette. De dubbel
Raimond/Harvey tegen Albert/Tom ging, jawel, ook in vijven waarbij het belangrijk was wie
tegen wie stond – in de laatste game kwam ons sterke dubbel duo net tekort – met 12-10
ging dit punt naar het Markiezaat; een tegenvaller.
Jac onderstreepte nogmaals dat het dit seizoen niet lekker loopt (Jac’s eigen woorden);
zwakke momenten werden afgewisseld met te weinig goede momenten, dus ging de
wedstrijd tegen Harvey verloren. Tom begon sterk tegen Raimond maar had veel moeite
om na de eerste twee games ook de derde binnen te slepen – bij de heenwedstrijd was
het precies zo en luidde een verloren derde game ook de wederopstanding van Raimond
in; deze keer kon de derde met 14-12 over de streep worden getrokken – 4-2 achter
inmiddels. Albert tegen Rob begon spannend maar naarmate Rob steeds minder ging
doen ging Albert meer en meer proberen het spel te maken – dat liep niet goed af.
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In het laatste blok had Tom verrassend weinig moeite met Harvey, en richtte Jac nog 1
keer de rug tegen Rob – na twee kansloze games kwam Jac uitstekend langszij door
games 3 en 4 met vereende krachten binnen te slepen maar in de vijfde was het over.
Albert leverde als laatste een waar titanengevecht tegen Raimond met goed nadenken
wanneer wel en niet wat te doen met de ballen die vanaf de zwarte noppen kwamen. Ook
dit werd een vijf-gamer en zoals alle vijf-gamers vanavond (op 1 na) ging ook deze naar
het Markiezaat. Uiteindelijk stond er dus een 7-3 nederlaag op het bord, enigszins
geflatteerd maar de cijfers liegen nou eenmaal niet.
Met nog 2 wedstrijden te gaan tegen de nummers 1 en 2 op de ranglijst en de vijfde plaats
vast in handen, ziet het er meer en meer naar uit dat onze mannen zich mogen gaan
opmaken voor het toetje in de vorm van een p/d wedstrijd op 10 december.

Team
Smash (1)
ODT Kanjers
Uitzendbureau (4)
Groene Ster (1)
Het Markiezaat (3)
De Pinpongers (1)
The Back Hands (4)

Gespeeld
8
8
8
8
8
8

Punten
54
50
39
38
34
25

Speler
Tom
Rose-Marie
(inv.)
Koen
Walter (inv.)
Albert
Jac (inv.)
René (inv.)
Dubbel
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Gesp.
24
6

Gew.
18
2

%
75
33

3
3
24
6
6

1
1
6
1
0

33
33
25
17
0

8

5
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PIN PONGERS 2 NA MONSTERZEGE TERUG IN
DE RACE

2 - 8
Vice Versa ’51 (2)

De Pin Pongers (2)

Verslag van René Schijven
De senioren van Pin Pongers 2 hebben zich afgelopen vrijdagavond een meer dan
uitstekende dienst bewezen door in Oudenbosch runner-up Vice Versa’51 (2) in eigen huis
met 2-8 flink klop te geven. De zeer verrassende en ruime zege op sportpark Albano
betekende de eerste overwinning van het team dit seizoen, waardoor de vijfde plaats in
poule C in de 4e klasse steviger in handen is gekomen. De thuisnederlaag voor de
gastheren betekende dat men definitief afhaakt voor het kampioenschap en dat het zich
kan gaan opmaken voor een promotie/degradatiewedstrijd. De Pin Pongers zijn hiermee
terug in de race!
Na afloop van de eerdere wedstrijd, een 1-9 nederlaag in eigen huis, werd ons beloofd dat
enkel Rob zou participeren in het tweede duel, tezamen met twee spelers uit de 7 e klasse.
Ofschoon we liever winnen op eigen kracht zouden deze punten heel welkom zijn en
mogelijk erg waardevol. Bij binnenkomst werden we door Rob keurig gecontroleerd op de
CoronaCheckApp, achter in de rij stond echter ook Niels, een andere speler uit dit team,
en zeker geen 7e klasser! Dus toch een zware avond, maar ja, als je in de 4 e klasse wilt
spelen en wilt blijven, moet je tegen gelijkwaardige spelers spelen. De derde speler werd
pas last-minute bekend, good old Goos. En die moet te doen zijn!
Hoe dan ook, de sfeer zat er echter van meet af aan al goed in. Er werd een zo’n tactisch
mogelijke opstelling gemaakt, om de kansen op snel enkele punten te pakken te
vergroten. Kopvrouw Rose-Marie (X) lieten we starten tegen Niels (A), normaliter voor ons
als Pin Pongers een lastig te bespelen opponent, ofschoon je altijd het gevoel hebt
voldoende kansen te krijgen. Rose-Marie won keurig de eerste game, maar zoals wel
vaker kwam Niels sterk terug en won ie eenvoudig de tweede en de derde game. RoseMarie liet het koppie echter niet hangen, speelde tactisch sterk en Niels begon plots toch
meer fouten te maken. In vijf games werd de eerste tik uitgedeeld: 0-1. Nu al net zoveel
punten als de thuiswedstrijd: lekker hoor!

DE PONGG

Nieuwsbrief 424

www.depinpongers.nl

7

TTV De Pin Pongers
15-11-2021

DE

PONGG

Vervolgens mocht René (Y) de wei in, en wel tegen Rob (B). René speelde in De Spil niet
mee, Rob was de enige die daar een nederlaag leed. De voorzitter dichtte zichzelf enkele
kansen toe (in de laatste ontmoeting won hij namelijk), maar in straight games ging ie toch
gewoon ten onder, zij het met een goed rapport: 1-1. De derde Pin Ponger binnen de
lijnen was Walter (Z), de vorige ronde de sterkste speler aan onze zijde. Tegen Goos (C)
werd in straight games het eerste ‘moetje’ binnengehaald: 1-2.
De gastheren dubbelden uiteraard in de combinatie Niels/Rob, maar bij De Pin Pongers
werd besloten dat gelegenheidsduo Rose-Marie/Walter eens een keer de kans kreeg. De
eerste game ging flink gelijk op, met een gamepoint voor beide partijen, maar de
thuisspelers trokken aan het langste eind: 13-11. Game twee was vervolgens duidelijk
voor ons, game drie werd min of meer gestolen, al maakte de thuisploeg enkele
onbegrijpelijke missers en tactische blunders. Game vier werd een formaliteit, daar de
gastheren er weinig trek meer in leken te hebben. Dat kwam ons wel goed uit: 1-3.
Rob en Rose-Marie mochten vervolgens blijven staan voor de re-match van de wedstrijd
die ons eerder in het seizoen het enige punt opleverde. Beide spelers wisten dit nog. Rob
was gebrand op revanche, Rose-Marie dacht misschien ditmaal iets te eenvoudig over
een goede afloop. Rob won met goed spel de eerste twee games, kakte in de derde game
misschien wat in, maar trapte er vervolgens het gas flink in en bezorgde de thuisploeg het
tweede punt: 2-3.
Halverwege de avond een prima voorsprong, dat smaakt naar meer. Walter had reeds
gezien dat Niels niet zijn beste avond beleefde en ontmantelde de noppen van zijn
tegenstander volledig. In de derde game werd Niels volstrekt kansloos gelaten. Bij 1-9
wilde Niels opgeven, waarbij Walter nog even een briljante opmerking tussendoor maakte:
“Nee Niels, maak het gewoon even af”. Dat gebeurde ook: 1-11 en dus 2-4.
René speelde vervolgens om het vijfde punt en de vraag was niet of het binnengehaald
werd, maar vooral met welke score. De voorzitter speelde niet goed, al speelde mee dat ie
al een behoorlijke tijd niets meer gewonnen had. Goos kon vrij uit spelen, deed dat ook, en
pakte daarom toch zijn puntjes. Met drie keer 11-6 ging de zege echter naar De Pin: 2-5.
Goed voor het zelfvertrouwen, zo smaakt dus een overwinning!
Maar De Pin Pongers wilden meer en kregen meer! Met nog drie partijen te gaan en
kansen op een zege, in de wetenschap dat Goos tenminste nog een keer zou spelen,
waren de vooruitzichten goed! Allereerst Walter tegen Rob, wat een wedstrijd vol mooie
punten en onbegrijpelijke missers zou opleveren. Rob won de eerste game in een ijltempo
(11-2), waarna Walter zo’n beetje met dezelfde score de tweede leek binnen te halen. Rob
kwam nog terug (8-11), maar langzaam maar zeker kwam onze hoofdtrainer langszij. In
game drie waren er kansen over en weer, maar Walter pakte de game (11-13). Het venijn
van game vier zat hem in de staart. Bij 9-8 voor Rob speelde hij Walter uit op zijn forehand
zijde, waarna de trainer ter aarde viel. De open hoek was vervolgens niet aan Rob
besteed, die daarvan zo erg van de leg raakte dat ie de overige twee punten ook
inleverde: 2-6. Geweldig!
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Bij deze stand was evenwel nog meer mogelijk en dat gebeurde dan ook. Rose-Marie had
echter tegen Goos enige moeite het verschil te maken, puur omdat het krachtsverschil
eigenlijk te groot is. Goos pakte door onoplettendheidjes van Roos zelfs nog een game,
maar het punt ging wederom naar de bezoekers: 2-7. René tot slot tegen Niels, van wie ie
net als Roos nooit eerder won, maar ditmaal met tactische aanwijzingen eindelijk een
goeie overwinning kon boeken dit seizoen. De eerste game werd prima binnengehaald,
waarna ie in de tweede volledig instortte. Wederom liet men het koppie niet hangen, de
derde game ging heel snel naar de voorzitter. Niels kon zich ook in deze partij niet meer
oprichten, waarna zelfs nog een achtste punt werd bijgeschreven: 2-8!
Doordat Tanaka (4) in Etten-Leur hekkensluiter De Batswingers (2) met 6-4 klop gaf en
omdat Belcrum (9) in Breda tegen Smash (2) met 8-2 won ligt de poule plots in de
onderste regionen weer helemaal open. Zowel Smash (2) als Tanaka (4) hebben met nog
twee partijen te gaan beiden 35 punten verzameld. De Pin Pongers (2) staan op een vijfde
plek met 32 punten, De Batswingers (2) dragen de rode lantaarn met 26 punten. Het team
uit Gilze speelt nog tweemaal thuis, waaronder tegen Vice Versa’51(2). De verwachting is
echter ook dat Smash (2) zich niet zomaar laat gaan, zij zijn immers ook nog niet veilig.
Ook De Pin Pongers (2) spelen nog tegen Smash (2), maar op de slotdag komt titelfavoriet
Belcrum (9) op bezoek. Tanaka (4) krijgt nog met zowel Belcrum (9) als Vice Versa’51 (2)
te maken. Het wordt weer bloedstollend spannend, heerlijk!
Team
Belcrum (9)
Vice Versa ’51 (2)
Smash (2)
Tanaka (4)
De Pin Pongers (2)
De Batswingers (2)

Gespeeld
8
8
8
8
8
8

Punten
67
45
35
35
32
26

Speler
Rose-Marie
Walter
René
Jac
Dubbel

Gesp.
24
18
12
18

Gew.
12
9
4
3

%
50
50
33
17

8

4

50

GEEN VERVOLGWEDSTRIJDEN VOOR TEAM 3??
Bij de planning van de vervolgwedstrijden in de 6 e klasse C, de klasse waar ons 3e team
speelt, is er iets fout gegaan.
Team 3 speelt in een poule van 8 in plaats van een poule van 6.
De meeste poules kennen een indeling met 6 teams en dan worden 5 thuiswedstrijden en
5 uitwedstrijden gespeeld, totaal dus 10 partijen.
Poules van 8 kennen een ander wedstrijdverloop. Iedereen speelt 1 keer tegen elkaar, dus
in totaal zijn er 7 wedstrijden te spelen.
Na 7 wedstrijden wordt een tussenstand opgemaakt. Voor team 3 zag deze er als volgt uit:
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KLASSE 6C
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

De opzet bij poules van 8 is dat na 7 wedstrijden de stand leidend is voor een vervolg.
De bovenste 4 ploegen treffen elkaar – met behoud van al veroverde punten – in een
promotiepoule, waarbij de nummer 1 rechtstreeks promoveert naar de 5 e klasse en de
nummer 2 mag spelen tegen een nummer voorlaatst uit de 5 e klasse om ook promotie af
te kunnen dwingen.
Een soortgelijke opzet geldt ook voor de onderste 4 teams. Zij spelen nog één keer tegen
elkaar en de nummer laatst in de eindstand degradeert automatisch naar de 7e klasse, de
voorlaatste ploeg mag strijden tegen een team dat 2 e is geworden in de 7e klas, waarna de
winnaar volgend seizoen (weer) 6e klas mag spelen.
Zoals het er nu naar uitziet wordt het nog spannend of team 3 voor degradatie moet
spelen of zich misschien rechtstreeks handhaaft in de 6e klasse.
Tot zover de opzet van de vervolgcompetitie voor team 3.
Terwijl de Bond de vervolgwedstrijden voor alle poules van 8 netjes bekend maakte, bleef
het overzicht van de te spelen wedstrijden in klasse 6C echter uit.
Op het allerlaatste moment is nog actie ondernomen door Adrie en Albert, maar al snel
werd duidelijk dat door de competitieleiding van de Afdeling fouten zijn gemaakt, waarbij
de beschuldigende vinger naar het computersysteem en/of naar een andere
verantwoordelijke persoon werd uitgestoken.
Gevolg was wel dat team 3 niet kon spelen en dat de vervolgwedstrijden voor de teams in
6C pas een week later kunnen beginnen.
We wensen team 3 veel succes bij de vervolgwedstrijden.

CORONA UPDATE
Met ingang van zaterdag 13 november zijn de regels rondom corona aangescherpt.
Sportkantines en andere horecagelegenheden moeten vanaf 20.00 uur de deuren sluiten
en mogen vanaf dat tijdstip geen drank meer schenken.
Wil je na afloop van de training op dinsdagavond in De Geerhoek, tijdens
competitiewedstrijden of vrij spelen in De Spil nog iets aan de bar willen drinken, dan is dit
dus niet mogelijk.
Oplossing: neem je eigen drinken mee.
DE PONGG
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VAN DE KAR & VERAART ADVISEURS WORDT
FINOVION
Halverwege 2021 vond de vereniging in accountantskantoor Van de Kar & Veraart te
Roosendaal een nieuwe sponsor. Ten tijde van onze evenementen in dorpshuis De Spil
prijkt sindsdien wekelijks middels een spandoek de naam van het kantoor, dat sinds 2005
gevestigd is aan De Meeten 62 in Roosendaal. Eind 2021 heeft de organisatie echter
besloten haar naam te wijzigen in Finovion. Voor de buitenwereld verandert er eigenlijk
nauwelijks iets; het is eigenlijk vooral een interne wijziging. Behalve een nieuwe naam,
een nieuw logo en nieuw briefpapier blijft alles bij het oude. Met het bekende nummer krijg
je dus nog altijd dezelfde mensen aan de lijn en dat zal zo blijven. In feite wordt het bedrijf
een franchisenemer, waardoor men baas in eigen huis blijft. Er is een samenwerking
aangegaan met een organisatie, welke circa 60 kantoren door heel Nederland heeft, om
op het gebied van software, marketing en het delen van kennis op werkvloer de
ondernemers en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Tafeltennisvereniging De Pin
Pongers is dankbaar voor de bijdrage voor onze club en wenst Finovion (Roosendaal) veel
succes!
Voor de laatste keer op de volgende pagina het “oude” logo van onze sponsor, vanaf
volgende Nieuwsbrief zal er een nieuw logo verschijnen.

RABO CLUBSUPPORT
Onlangs maakte de Rabobank bekend wat de opbrengst voor onze club is in het kader
van deelname aan de jaarlijkse ClubSupport actie.
Onze penningmeester werd aangenaam verrast door de opbrengst voor De Pin Pongers.
We kunnen ruim € 200 tegemoet zien.
Mede dankzij deze bijdrage, maar ook dankzij de bijdragen van al onze sponsors zijn we
in staat om onze favoriete sport te beoefenen en kunnen we regelmatig benodigde
tafeltennismaterialen aanschaffen, de zaalhuur betalen en voldoen aan andere financiële
verplichtingen.
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