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VAN DE REDACTIE
Het zat in de planning om de eerstvolgende
Nieuwsbrief pas op maandag 13 december uit te
brengen.
Maar op speciaal verzoek van de jarige
Sinterklaas willen we jullie verrassen met een
extra uitgave van De Pongg.
Dit wordt wel een korte uitgave, met alleen nieuws over de afgelopen dinsdag gespeelde
wedstrijd van team 3 tegen Hotak, de verjaardagskalender, een corona update en een
belangrijk bericht over het niet doorgaan van de clubkampioenschappen.
Wat dat laatste (het niet doorgaan van de clubkampioenschappen) betreft, komen we met
een alternatief dat hopelijk aanslaat.
Lees het verderop.
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VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand NOVEMBER zijn::
05
18
19

Sinterklaas
Luuk van Gils
Jürgen Lakebrink

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN GAAN NIET DOOR
Maar we bieden wel een alternatief

Zoals al eerder via de mail aangekondigd, gaan de Clubkampioenschappen op zaterdag
11 december niet door.
De competitieleiding van de Afdeling heeft besloten om op diezelfde dag
promotie/degradatiewedstrijden te plannen.
Team 1 (Albert, Koen en Tom) is in de competitie in klasse 3C geëindigd op plaats 5 en
moet daarom een promotie/degradatiewedstrijd spelen tegen de nummer 2 van klasse 4C
(Vice Versa 2).
Dit zou betekenen dat de heren van team 1 niet deel kunnen nemen aan de
Clubkampioenschappen.
De Clubkampioenschappen 2021 worden verschoven naar een latere – nog nader te
bepalen – datum.
Aangezien we de zaal in De Spil op 11 december al hebben gehuurd, bieden we op die
dag een alternatief programma aan, met hopelijk een mooie opkomst.
We denken aan het volgende:
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Programma 1:
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

Lichte training en spieren los maken onder leiding van Walter
Gelegenheid tot hapje, drankje (de kantine is open)
Enkelspel toernooitje in de vorm van meerkampen
Dubbelspel toernooitje

Programma 2:
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

Enkelspel toernooitje in de vorm van meerkampen
Dubbelspel toernooitje

Laat via de mail weten of je komt en voor welk programma (programma 1, programma 2 of
geen voorkeur) je kiest.
Reacties dienen uiterlijk donderdag 9 december binnen te zijn en kun je sturen naar
secretaris@depinpongers.nl
Uiteraard gaat het programma alleen door bij voldoende (minimaal 4, maar liever natuurlijk
méér) deelnemers.

DOE MEE EN SCHRIJF JE IN
Tot slot nog een tweetal belangrijke punten:
 niet alleen senioren, maar ook jeugdspelers mogen deelnemen!!
 Als je meedoet en je bent ouder dan 18, dan is het tonen van een corona
toegangsbewijs en een legitimatiebewijs verplicht bij binnenkomst.

CORONA UPDATE
Van het bestuur van De Spil ontvingen we volgend bericht. Geen verrassing voor de
meesten, waarschijnlijk wel bekend, maar
voor alle zekerheid en duidelijkheid:
Beste gebruiker van de Spil,
We weten en merken het allemaal, de
besmettingen en ziekenhuisopnames blijven
hoog en we zien ook onder onze
dorpsbewoners weer steeds meer
besmettingen. Aan de andere kant zien we
echter dat er regelmatig (erg) nonchalant met
de regels wordt omgegaan.
Daarom willen we eenieder nogmaals wijzen op de regels binnen De Spil, de basisregels
en met name ook op de eigen verantwoordelijkheid van u en uw leden/deelnemers/gasten.
Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn wij bijvoorbeeld open voor een aantal activiteiten
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waarbij geen QR-code gecontroleerd mag worden, terwijl het met name hier vaak
deelnemers in zitten uit de kwetsbare doelgroep.
Vandaar nogmaals de regels binnen de Spil:
Om binnen te komen heeft iedereen (12+) een Corona toegangsbewijs nodig.
Het Corona toegangsbewijs is een combinatie van een controle van de QR-code en een
identiteitsbewijs (via de CoronaCheck app)
De gebruiker van de Spil is zelf verantwoordelijk voor controle van het Corona
toegangsbewijs en dient dit met eigen vrijwilligers/leden te organiseren
Om u van dienst te zijn hebben we in de hal een bord geplaatst zodat mensen weten dat
ze hier moeten wachten om gecontroleerd te worden
Gemeente en bestuur/beheerder van de Spil kunnen en mogen toezien op de naleving en
steekproeven uitvoeren
Na controle hoeft men geen mondmasker op (mag wel) en het handhaven van 1,5m
afstand is niet verplicht maar wordt wel sterk geadviseerd
Horeca, sport en culturele activiteiten zijn tussen 17:00 en 05:00 niet toegestaan.

TEAM 3 SPEELT GELIJK IN LAATSTE WEDSTRIJD
En komt net een punt tekort

5- 5
Hotak ’68 (6)

De Pin Pongers(3)

Verslag van Jac Rosenboom
Terwijl vrijwel alle competitieteams hun wedstrijden in de najaarscompetitie 2021 al
hebben gespeeld, moet team 3 van De Pin Pongers nog een wedstrijd spelen.
Door een fout vanuit de competitieleiding is het programma in de klasse waarin ons team
speelt een week opgeschoven.
De wedstrijd die nog moest worden gespeeld was tegen team 6 van Hotak, een wedstrijd
die van belang is in de strijd om niet als laatste in de poule te eindigen.
In de stand vóór aanvang van deze wedstrijd stonden Hotak en Pin Pongers vlak bij elkaar
met slechts 1 punt in het voordeel van Hotak.
Een wedstrijd dus met dubbel belangrijke punten en een om met minimaal 6-4 te winnen.
Door intussen extra aangekondigde maatregelen in het kader van corona mocht er na
17.00 uur niet gespeeld worden.
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Na druk overleg tussen spelers en beide wedstrijdsecretarissen werd uiteindelijk een
geschikte datum gevonden:
Dinsdag 30 november werd de wedstrijd in multifunctioneel centrum Kloosterhof in
Hoogerheide gespeeld.
De start was om 13.30 uur en met de bezetting Adrie, Kees en Marjan kwam ons team op
volle sterkte naar Hoogerheide.
Helaas mocht volgens de eerder vermelde corona-maatregelen geen publiek aanwezig
zijn, waardoor we ons team ter plekke niet hebben kunnen aanmoedigen.
Het zou – gezien de eindstand – een spannende wedstrijd worden.
Kees begon zijn eerste wedstrijd tegen Roland en maakte er gelijk een spannende
wedstrijd van: 11-9, 15-13, 11-9 in het voordeel van Roland, een wedstrijd die met deze
gamestanden net zo goed de andere kant had kunnen uitvallen.
Ook Adrie maakte het in zijn wedstrijd tegen Mark spannend met 11-9, 11-8 en 11-9.
Helaas 2 maal verlies, 2-0 achter en geen gewenste droomstart.
Marjan bracht de hoop terug door na 2-1 in games achter te hebben gestaan de laatste 2
games duidelijk binnen te halen en te winnen in 5 games.
Tussenstand 2-1.
Het dubbel (Mark en Bas tegen Kees en Adrie) was wederom een kraker in 5 games,
maar wel helaas voor Hotak en bracht de tussenstand op 3-1.
Kees won in 5 games (12-14 in de beslissende game) nipt van Mark, Marjan speelde ook
een spannende wedstrijd, maar moest in 5 games (11-9 in game 5) de meerdere erkennen
in Roland.
Tussenstand na 6 wedstrijden 4-2 en daarmee de opdracht om alle overige (4) wedstrijden
te winnen.
Helaas lukte dit niet. Hotak behaalde nog net het enige punt wat ze nodig hadden in de
wedstrijd tussen Mark en Marjan.
Er moet in deze klasse nog 1 wedstrijd gespeeld worden, tussen The Back Hans (8) en
Yerseke (3). Het is op dit moment niet bekend of en wanneer deze wedstrijd gespeeld
wordt.
In ieder geval is het wel de bedoeling om voor ons team toch weer 6e klas aan te vragen.
KLASSE 6C Degradatiepoule
Team
The Back Hands (8)
Hotak ’68 (6)
Yerseke (3)
De Pin Pongers (3)

Gesp.
8
9
8
9

Punten
35
35
34
34

Speler
Kees
Adrie
Marjan
Michael
Nader
Qusai
Dubbel
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Gesp.
18
9
15
12
18
9
9

Gew.
12
6
7
3
4
1

%
67
67
47
25
22
11

1

11
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