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VAN DE REDACTIE
De najaarscompetitie 2021 zit er bijna op.
Afgelopen vrijdag werd ronde 9 van de
competitie gespeeld. Nog 1 wedstrijd te gaan
en de eindstand wordt bepaald.
Het is in ieder geval een spannende
competitiestrijd, waarbij in de resterende
wedstrijden voor alle teams nog veel op het
spel staat.
Zijn onze teams bestand tegen de druk, hoe gaan zij daar mee om ??
Hoe het met onze teams is gegaan lees je verderop in deze Nieuwsbrief.
Verder lees je het laatste nieuws over onze trainingslocatie in Wouw. De Geerhoek gaat
verhuizen en het is nu bekend wanneer dat ongeveer gaat gebeuren.
In deze Nieuwsbrief verder nog wat kortere berichten, waaronder in ieder geval een
belangrijke corona-update, een stukje waarin de TTapp centraal staat een bericht over een
van onze sponsors.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 29 november.
Hopelijk een Nieuwsbrief vol met positief competitienieuws.
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
24
25
26

Emma van Gils
Suzanne van Gils
Tom Schoonen
Walter van Gils

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

TT APP ZORGT VOOR SPANNING
Het is donderdagavond 18 november en dit is geen competitie-avond voor onze teams.
Maar er worden door andere teams wel wedstrijden gespeeld.
Ons tweede team komt uit in de vierde klasse C en is in hevige degradatiestrijd verwikkeld
met De Batswingers (2).
De Batswingers staat op dat moment op de laatste plaats met 26 punten, ons tweede
team staat daar vlak boven met 30 punten.
Een spannende stand in de wetenschap
dat het onderste team automatisch
degradeert en dat er nog maar 2
wedstrijden te spelen zijn.
Het toeval wil dat De Batswingers,
nummer laatst, op deze
donderdagavond hun voorlaatste
wedstrijd thuis speelt tegen Vice Versa
(2). Toch wel een voordeel, omdat we
dan in ieder geval een dag later weten
hoeveel punten De Batswingers heeft
behaald en hoeveel punten we nodig
hebben om te overleven.
Een grote overwinning voor Vice Versa oftewel een zware nederlaag voor Batswingers
zou in ieder geval voor ons gunstig zijn.
Daarom deze avond maar snel TTapp opstarten om de wedstrijd tussen De Batswingers
en Vice Versa “live” te volgen.
De wedstrijd begon om 20.00 uur en het leek wel een goed idee om rond die tijd eens te
gaan kijken in welke opstelling beide teams zouden gaan spelen.
Batswingers speelde in ieder geval niet met hun op papier sterkste spelers. Goed nieuws
dus. En Vice Versa?
Vice Versa liet ook hun sterkste man thuis en kwam bovendien opdagen met een invalster
uit de 6e klas.
Sh*t !!!
Dat belooft niet veel goeds. Maar….. wie weet ……
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Tegen 21.00 uur werd het tijd om eens naar een tussenstand te gaan kijken.
Spannend? Integendeel. Er waren geen wedstrijden ingevuld en de tussenstand stond nog
gewoon op 0-0.
Tegen 21.45 vonden de teams het blijkbaar de moeite waard om iets van
wedstrijduitslagen in te vullen en er verscheen een 0-1 in het voordeel van Vice Versa.
In ieder geval voor ons een gunstige start.
Helaas voor ons: enkele minuten later verscheen de uitslag van de volgende wedstrijd,
gewonnen door Batswingers en daarmee 1-1. Dat voorspelde niet veel goeds.
Wachten, wachten en wachten tot meer wedstrijden zouden worden ingevuld en pas om
22.00 uur verscheen plotseling een verrassende tussenstand: 1-4 in het voordeel van Vice
Versa. Voor ons dus heel gunstig. Daarna was het weer erg lang wachten.
Pas rond 23.00 rolden de volgende uitslagen binnen en begon het er voor ons heel goed
uit te zien: 2-6.
Nu alleen nog even wachten op het invullen van de laatste 2 wedstrijden.
Dat wachten bleef wachten, want na 24.00 uur waren deze 2 wedstrijden nog steeds niet
ingevuld.
De laatste 2 wedstrijden werden pas een dag later alsnog ingevuld en maakten de
verassing alleen nog maar aangenamer: 2-8 voor Vice Versa.
Met deze 2 punten erbij komt Batswingers nu op 28 punten. Wij staan op 30 punten, maar
wel met een wedstrijd minder gespeeld.
Aan team 2 dus de taak om ’s avonds zoveel mogelijk punten te halen in hun uitwedstrijd
tegen Smash (2) in Geertruidenberg, om een flink gat te slaan tussen laatste en
voorlaatste plaats.
Of dat zou lukken?? Lees het verderop bij de wedstrijdverslagen.

HET GEBRUIK VAN DE TRAININGSAPP
Het gaat de laatste tijd al wat beter, maar het kan geen kwaad om nog even de puntjes op
de i te zetten.
In de trainingsapp kun je aangeven of je op dinsdag wil komen trainen in De Geerhoek.
Geef steeds duidelijk aan of je voor de eerste sessie (vanaf 19.30 uur) wil intekenen of dat
je wil komen trainen vanaf 20.30 uur.
Vanaf 19.30 uur is de training in principe bedoeld voor jeugdspelers, maar als er plek is
(meestal is dat wel zo), mogen ook senioren aansluiten.
Senioren die om 19.30 meedoen worden verzocht om aan te geven tot hoe laat zij
ongeveer willen blijven. Als de tweede groep (vanaf 20.30 uur) nog niet vol is, kunnen zij
gewoon meedoen en kunnen op deze manier profiteren van een dubbele trainingssessie.
Belangrijk is verder dat je je tijdig aanmeldt via de app.
Geef je uiterlijk om 17.00 uur op de dinsdag op als je wil komen trainen, liever nog
eerder en meld je ook tijdig af.
Walter heeft een drukke baan, moet zich altijd haasten om op dinsdag op tijd thuis
te zijn en wil daarom graag tijdig weten welke trainingsuren doorgaan.
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DE GEERHOEK GAAT VERHUIZEN
Wouw gaat een nieuw buurthuis krijgen, maar wel met dezelfde naam.
Als alles goed gaat, verhuist De Geerhoek naar het naastgelegen Univé-pand.
Deze verhuizing gaat – als alles volgens planning verloopt – plaats vinden in de nazomer
van 2022.
De trainingen onder leiding van Walter op dinsdag gaan dan in plaats van het inmiddels
bekende gebouw van De Geerhoek gegeven worden in het pand dat naast De Geerhoek
ligt en dat Univé-gebouw ziet er nu als hieronder uit:

Het Univé-pand moet nog wel worden verbouwd en men is op zoek naar een aannemer
die deze klus kan uitvoeren.
Als het goed is wordt dan begin volgend jaar begonnen met het verbouwen.
Wat er gebeurt met het “oude” gebouw waar we nu spelen?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt een deel gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw, maar men is nog bezig om plannen uit te werken.
In de nazomer van 2022 gaan we dus verhuizen en we zijn erg benieuwd hoe onze
nieuwe speelruimte er straks uitziet.
Voorzitter René heeft regelmatig contact en heeft onze wensen kenbaar gemaakt.
Zodra er meer nieuws is laten we dit weten.
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TEAM 1 STEVENT AF OP P/D WEDSTRIJD

7 - 3
Smash (1)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Albert de Jong
In speelronde 9 mochten Team 1 en 2 gezamenlijk op
pad naar het Geertruidenbergse alwaar in de Schattelijn
gespeeld wordt door de plaatselijke tafeltennisvereniging
Smash. Team 1 ( en 2) heeft de punten hard nodig, om
de altijd lastige P/D te ontlopen. Team 1 was wel op
oorlogssterkte omdat Koen gelukkig een geldige
coronapas kon overleggen. Vanzelfsprekend waren Tom
en Albert ook aanwezig. Smash speelde met Ralph (de
overslaanbare elo 1500+), Leon en de onbekende Rodi
Albert trapte als vanouds af, tegen Ralph en net zoals
vorige keer was Ralph duidelijk de sterkste ondanks een
verloren game, daarna volgde Leon, die het veel beter
deed dan de vorige keer of was Albert gewoon zo slecht,
3-0 verlies. De laatste partij van Albert was tegen Rodi,
waarbij we maar vermelden dat Albert wederom een 5
gamer verloor en dus aan het eind van de avond met
lege handen stond.

De Schattelijn in Geertruidenberg

Tom op y haalde wel weer de punten binnen, ook deze keer weer een stroef begin tegen
Leon maar hij had nu geen 5 games nodig om te winnen al was het wel een close battle
met gamestanden van 12-14 en 13-15. Vervolgens was Rodi de tegenstander waarbij Tom
aan het langste eind trok en wat gelukkig de 4de game (13-15) en dus de winst
binnenharkte. Hierna was Ralph een maatje te groot, als dit kaliber spelers achterstaan
schakelen ze een tandje bij en winnen vervolgens relatief makkelijk.
Koen kon gelukkig ook weer meedoen, weliswaar moest de doelstelling, 12 punten halen
wat worden bijgesteld. Koen die zijn ritme nog moet vinden, verloor van Rodi ondanks dat
hij een game met 11-2! wist te winnen. Tegen Ralph ging het al niet veel beter, wat ook
niet de verwachting was. Tegen Leon ging de strijd gelijk op maar moest hij toch zijn
meerdere erkennen in de vijfde, helaas ook voor Koen geen punten.
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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.

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

Gespeeld
9
9
9
9
9
9

Punten
61
57
45
42
37
28

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

Gesp.
27
6

Gew.
20
2

%
74
33

3
27
6
6
6

1
5
1
1
0

33
22
17
17
0

9

6

67

TEAM PIN PONGERS 2 SLEEPT OPNIEUW EEN
BELANGRIJKE ZEGE UIT HET VUUR

4 - 6
Smash (2)

De Pin Pongers (2)

Verslag van René Schijven
Vorige week werd in Oudenbosch door de senioren van Pin Pongers 2 met de eerste zege
van het seizoen de laatste strohalm tegen (directe) degradatie uit de 4 e klasse gegrepen.
Deze goede lijn werd in Geertruidenberg voortgezet. Gastheer Smash (2) werd in eigen
huis met 4-6 vakkundig aan de kant gezet. Een zeer verrassende, maar sterke en
welkome overwinning! Door de winst stijgt het team en passant naar een voorlopige veilige
vierde plaats in poule C. Over een ommekeer in het seizoen gesproken, dit overtreft alle
overgebleven verwachtingen.
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Na een toeristische route
door diverse dorpen en zelfs
door clubhuis De Schattelijn,
wat overigens het laatste
seizoen het onderkomen van
Smash zal zijn, gingen De
Pin Pongers er wederom vol
voor. De sfeer was na vorige
week uiteraard goed, al was
de start ditmaal beroerd.
René (X) voelde zich prima
en gaf in de openingspot
tegen Michel (A) direct alles,
maar ging in vieren nipt
onderuit. Jac (Y) nam tegen
Daan (B) revanche voor de nederlaag eerder in het seizoen en bracht de stand weer in
evenwicht; het eerste van de benodigde 7 punten om sowieso minimaal vijfde te eindigen
dit seizoen, omdat De Batswingers (2) een dag eerder met 2-8 flink klop kreeg van Vice
Versa’51 (2).
Philip (C) nam echter namens de thuisclub weer revanche tegen Rose-Marie (Z) door juist
de bezoekers weer klop te geven, waardoor we wederom tegen een achterstand
aankeken.
Men was nog niet los, maar onderling werd besloten om de doorgaans behoorlijke
succescombinatie Jac en Roos te laten dubbelen. Dit pakte deze avond verkeerd uit. In
drie snelle games werd het koppel volledig kansloos gelaten en het team keek dan ook
tegen een 3-1 achterstand aan. En ondanks die tussenstand was er, hoe vreemd dit ook
klinkt, nog altijd het goede gevoel. En dan werd uitbetaald!
Scheidsrechter René mocht nu zelf weer spelen en gaf tegen Daan vol gas. In game twee
wijzigden beide spelers ietwat hun tactiek en kwam Daan weer langszij. Game drie bleek
de ommekeer. René had een mazzelbal op 10-9 en pakte a la Hewitt met 10-12 de winst.
In game vierde denderde hij door.
Ook in het zesde duel kon het alle kanten op gaan, daar het momentum continu keerde.
Rose-Marie was in de openingsgame tegen Michel kansloos, maar won de tweede game
met speels gemak. Game drie en vier gingen gelijk op, waarbij in de vierde nog een
gamepoint werd overleefd: 3-3, de stand was weer gelijk!
De laatste partij van het tweede blok was het de beurt aan de twee veteranen van beide
verenigingen. Philip won tegen Jac zijn tweede partij van de avond met sterk spel, al was
de derde game met kansen over en weer nog erg spannend: 17-15.
Met de stand van 4-3 voor Smash (2) stonden we weliswaar weer op achterstand, maar
hadden we ondertussen al een tijdje net zoveel punten behaald als destijds in De Spil. In
het laatste blok gebeurde er echter nog van alles, hetgeen in de ogen van de voorzitter
eigenlijk grensde aan het ongelooflijke.
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Rose-Marie begon allereerst uitstekend tegen Daan, al had ze nog wel de nodige moeite
om het af te maken. Belangrijk is echter het punt, maar de score gaf de spanning prima
weer: 7-11, 10-12, 11-9 en 11-13. Het had misschien niet langer moeten duren …
Kopman en nog ongeslagen Philip tegen René werd een partij van een zeer hoog niveau
van beide kanten. René kwam in elke game telkens een paar punten voor en dat bleek
uiteindelijk het verschil te zijn. Met een flink aantal come on’s, counterballen en een Wim
Groffen Service als het nodig is, bleken goud waard voor het vijfde punt van de avond.
Met 4-5 stonden we voor het eerst deze avond op een voorsprong en kon plotseling zelfs
voor een zege gespeeld worden. Onwaarschijnlijk maar waar. Jac begon slapjes aan zijn
laatste partij, maar na de verloren eerste game had ie het antwoord gevonden en was er
voor young-gun Michel geen houden meer aan. De backhand liep plots weer als vanouds
en de clubkampioen maakte het karwei af: 4-6!
Tanaka (4) verloor op hetzelfde moment in de Tanakahal met liefst 1-9 van Belcrum (9).
De tussenstand in de poule is daarmee nog verder op zijn kop gezet. Het team uit Breda is
met liefst 76 punten van de tot nu toe 90 te behalen punten ruimschoots kampioen
geworden. Vice Versa’51 (2) is met 53 punten verzekerd van een tweede plaats en een
toetje, mogelijk een promotiewedstrijd tegen Pin Pongers 1. Smash (2) uit Geertruidenberg
staat met 39 punten op de derde plaats en daarna volgen wij dus heel trots met 38 punten!
Op onderling resultaat zal Pin Pongers 2 het overigens altijd afleggen. Dat geldt ook tegen
nummer vijf Tanaka (4), dat volgt met 36 punten. De Batswingers (2) uit Gilze blijft met 28
punten hekkensluiter en voor hen ziet het er nu toch wel heel beroerd uit.
In de slotronde komt kampioen Belcrum (9) op bezoek in De Spil. Dat wordt dus een
zware kluif voor ons team. In Breda werd het eerder dit seizoen aan het Kadijkje 9-1. De
dag ervoor weten we dat De Batswingers (2) gedaan heeft tegen Smash (2). Het team uit
Gilze heeft 10 punten nodig en dan mogen De Pin Pongers er geen halen … Ook niet
onbelangrijk is de partij tussen Tanaka (4) en Vice Versa’51 (2). Mooi is dat het in elk
geval tot het laatste moment spannend zal blijven!
Mochten De Pin Pongers onverhoopt dus toch nog vijfde worden dan volgt op vrijdag 10
december 2021 een promotie/degradatiewedstrijd. Men speelt dan tegen de nummer 2
van poule 5C. Momenteel is dat Breda (2) al kan met WITAC’89 (1) uit Willemstad ook nog
een oude bekende uit de koker rollen.

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

Gespeeld
9
9
9
9
9
9
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Punten
76
53
39
38
36
28
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Walter
René
Jac
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Gesp.
27
18
15
21

Gew.
14
9
6
5

%
52
50
40
24

9

4
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ZWARE NEDERLAAG VOOR TEAM 3

9 - 1
The Back Hands (8)

De Pin Pongers (3)

Verslag van Kees Verhoeven
En we zijn los, Kees tegen Robin, een jeugdspeler.
Het gaat gelijk op, 5-5 8-8 toch verliest kees zijn eerste game.
Ook in de rest van de pot domineert het jeugdtalent, Kees komt wel in de buurt, maar het
komt er niet uit hoe hij zou willen spelen.
Piet en Nader aan de bak, ben benieuwd of Nader aan zijn eigen spel toekomt. Hij kan
Piet voor blijven, maar deze ervaren rot gaat meer afwisselend en met meer effect
serveren waardoor Nader punten verliest.
De tweede game is anders, Nader speelt rustiger en pakt deze mooi met 10-12.
De derde en vierde game speelt Piet weer met veel effect waar Nader moeite mee heeft.
Toch verliest Nader hier niet zonder slag of stoot, hij stond 2 x op game punt ,maar kon
het niet afmaken, jammer.
Hans speelt tegen Michael behoorlijk sterk en onze Michael doet wat hij kan maar komt
niet eerder aan de 11 als Hans.
Hij haalt toch 25 punten tegenover de 33 van Hans, dus verweer is er wel.
De volgende wedstrijden zijn vergelijkbaar, we kunnen geen vuist maken tegen de
mannen van ’t Heike, ondanks 110% inzet van onze kant.
Michael snoept Robin nog een game af, maar de strak spelende jongeman (NIET Michael)
pakt gretig het punt mee.
Nader zakt tegen Hans in drijfzand en komt met 2-0 achter te staan.
Als gevolg van wat gefluister in het oor van
Nader bracht deze de stand terug naar 2-2,
Knap gespeeld. De laatste game moet hij
echter met spijt afgeven.
Kees pakt ons eerste (en enige) punt tegen
Hans PFFFFF
Nader speelt weer erg goed tegen Robin.
Maar op de cruciale momenten dan komt
zijn spel er nog niet uit.
Maar hij kreeg daar wél te horen dat hij veel
progressie gemaakt had sinds de eerste
wedstrijd tegen hun.
Nispen Stadscentrum: home van onze redacteur Kees
Al met al, een pijnlijk verlies, 9-1…
DE PONGG
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KLASSE 6C Degradatiepoule
Team
The Back Hands (8)
Yerseke (3)
Hotak (6)
De Pin Pongers (3)

Gesp.
7
7
7
7

Punten
32
30
23
23

Speler
Kees
Marjan
Adrie
Michael
Nader
Qusai
Dubbel

Gesp.
15
12
3
12
15
6

Gew.
10
6
1
3
2
0

%
67
50
33
25
13
0

1

13

8

DE LAATSTE LOODJES
Team 1 en team 3 spelen aanstaande vrijdag (26 november) hun laatste
competitiewedstrijden. Beiden spelen thuis.
Team 1 treft hoogvlieger ODT Kanjers Uitzendbureau (4), team 2 speelt tegen koploper
Belcrum (9) en team 3 mag het opnemen tegen Yerseke (3).
Al deze wedstrijden worden gespeeld in onze vertrouwde omgeving van De Spil.
Voor alle teams staan belangrijke wedstrijden en belangrijke wedstrijdpunten op het spel.
Normaal gesproken zou het mooi zijn als onze supporters ons zouden komen
aanmoedigen, maar als gevolg van corona-maatregelen zijn supporters bij
sportwedstrijden niet toegestaan.
De teams zullen het dus op eigen kracht moeten zien te redden.
Voor team 1 en team 2 is daarmee de najaarscompetitie 2021 afgesloten en wachten nog
mogelijk promotie/degradatiewedstijden op 10 december.
Team 3 heeft nog één wedstrijd tegoed op 3 december, een super belangrijke uitwedstrijd
tegen mede degradatie-kandidaat Hotak (6).

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, of bij het vrij spelen in
De Spil nog iets aan de bar willen drinken, dan is dit dus niet mogelijk.
Ook bij competitiewedstrijden moet je er rekening mee houden dat bar/kantine gesloten
zijn.
Oplossing: neem je eigen drinken mee.
Verder niet vergeten om mee te nemen



een coronatoegangsbewijs
een geldig legitimatiebewijs
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VAN DE KAR & VERAART ADVISEURS WORDT
VOORTAAN FINOVION

We hebben het in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd:
Een van onze sponsors (Van de Kar & Veraart) gaat verder onder de naam Finovion.
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 zijn.
We wensen Finovion (Roosendaal) veel succes!
Een nieuwe banner voor in de speelzaal is besteld en inmiddels binnen. Tijdens onze
competitiewedstrijden in De Spil zal dus voortaan de nieuwe banner worden opgehangen.
Voor de eerste keer op de volgende pagina het “nieuwe” logo van onze sponsor,
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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