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VAN DE REDACTIE 
Sinterklaas is weer teruggereisd naar Spanje, de 
Kerstdagen komen eraan en in deze grauwe en 
donkere tijden verzorgen we wat leesplezier voor 
bij de warme kachel. 
 
In deze uitgave tref je wat sponsornieuws aan en 
een verslag van de promotie/degradatiewedstrijd 
van team 1 (bedankt voor het verslag, Tom). 
De clubkampioenschappen zijn niet doorgegaan, maar in plaats daarvan werd een heel 
leuk alternatief verzorgd. 
 
We eindigen deze Nieuwsbrief met een verhaal rondom de positie van team 3 in de 
eindstand van de competitie en de vreemde gang van zaken rondom de gepubliceerde 
eindstand. 

 

De redactie wenst alle leden, sponsoren, 
donateurs en andere lezers een mooie Kerst 
en een gelukkig en voorspoedig 2022 toe. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand DECEMBER zijn::  
 
05 Sinterklaas 
18 Luuk van Gils 
19 Jürgen Lakebrink 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
 
 

CAFETARIA FUNNY STOPT MET SPONSORING 
Bedankt cafetaria Funny! 

Het einde van het jaar 2021 
nadert; tijd om alvast een beetje 
terug te blikken. Veel 
verenigingen hebben het 
vanwege corona ook niet 
makkelijk. Als club zijn we dan 
ook erg dankbaar voor de 
geboden mogelijkheden tot het 
beoefenen van onze sport, 
waarbij zowel het bestuur van 
Dorpshuis De Spil als buurthuis 
De Geerhoek ons ruim baan 
gegeven heeft. Ook willen we 
onze sponsoren hartelijk danken! 
Vandaag extra aandacht voor 
Chinees Indisch restaurant en 
cafetaria Funny, gevestigd aan de 

Plantagebaan 209 in Wouwse Plantage. Het restaurant, met het altijd vriendelijke 
personeel en de ruime kaart, is reeds jaren sponsor van onze vereniging, waarvoor we erg 
dankbaar zijn. Jekie en personeel, hartelijk dank en veel sterkte tijdens deze zware tijden! 
 
Uiteraard jammer dat jullie de sponsoring voor nu stopzetten, maar natuurlijk volkomen 
begrijpelijk! We kunnen alleen maar zeggen: hartelijk dank voor alle jaren en we zullen 
zeker blijven komen dineren!  
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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DUIDELIJKE OVERWINNING VOOR TEAM 1 BIJ 
PROMOTIE/DEGRADATIE WEDSTRIJD 
 
Verslag van Tom van Doorn 
 
Aangezien team 1 in zijn poule als 5e was geëindigd zou er eigenlijk op 10 december een 
promotie/degradatie wedstrijd gespeeld dienen te worden tegen Vice Versa ’51 2, die 
tweede waren geworden in poule 4C, waarin team 2 ook opereerde. Dankzij de corona 
maatregelen die door het kabinet waren uitgevaardigd werd het nog spannend of deze 
wedstrijd ook daadwerkelijk door zou gaan. 
 
En toen het mailtje van de bond kwam met de mededeling dat de wedstrijd nu op zaterdag 
de 11e zou worden gespeeld ontstond er een conflict met de geplande 
clubkampioenschappen. Terwijl de spelers van team 1 nog onderling aan het overleggen 
waren of ze de p/d wedstrijd wel zouden spelen (omdat er in het voorjaar qua teamindeling 
sowieso het nodige gaat veranderen), kwam het bericht van het bestuur dat de 
clubkampioenschappen zouden worden verplaatst. Dus besloot team 1 de p/d wedstrijd 
inderdaad te gaan spelen. 
 
In de geschiedenis van de vereniging zijn p/d wedstrijden altijd ware happenings, waarbij 
veel supporters de teams in kwestie komen aanmoedigen – dit was vandaag vanwege 
corona niet mogelijk; dat creëerde toch een andere sfeer. 
Tegenstander Vice Versa ’51 was een team met bekende tegenstanders die al vaker 
tegenover de leden van team 1 in de arena hadden gestaan (Rob, Willem en Niels). 
Rond een uur of 12.00 startte de wedstrijd in de Tanaka hal waar vele andere bekende 
teams ook waren (TCS, Smash 76 etc). 
 
Het begin was buitengewoon voorspoedig voor team 1; Albert opende tegen Niels en won 
in drieën (‘er moet snelheid in’). Koen moest duidelijk op gang komen tegen Rob – de 
eerste ging verloren met 3-11, maar daarna ging het wel wat beter. Uiteindelijk was 12-10 
in de vijfde genoeg om ook het tweede punt richting de Pin te halen. Tom had weinig 
moeite met Willem, die veel last had van de service van Tom. Het dubbel Koen & Tom 
versloegen Rob & Niels in vieren, waarbij het duidelijk was dat er veel problemen voor ons 
team waren als Niels op Tom serveerde, en er helemaal geen problemen waren als Tom 
op Niels serveerde. Een typisch geval waarin ‘wie-op-wie’ staat in het dubbel veel verschil 
maakte. 4-0 – het zag er goed uit. 
 
De eerste opmerkingen over “als we om 14.00 uur klaar zijn kunnen we nog de kwalificatie 
van Max Verstappen zien” werden reeds gemaakt. Maar toen begon de machine te 
haperen. Koen miste te veel tegen Niels en Albert kon Willem er niet onder houden – in 
vijven ging deze wedstrijd verloren (4-2). Tom, die eigenlijk had verwacht dat het nu 6-0 
zou staan en hij niet meer aan de bak zou hoeven, moest toch tegen Rob aantreden. Met 
een regelmatige 11-6, 11-5 en 11-5 zette hij de 5-2 op het bord. 
In het laatste blok had Koen het (te) lastig met Willem, te veel onzuiverheden, waardoor 
het 5-3 werd. Koen had wel alvast uitgerekend dat de game standen in het voordeel van 

http://www.depinpongers.nl/
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team 1 waren en dat 1 game al voldoende zou zijn voor de overwinning. Tom liet er echter 
tegen Niels geen twijfel over bestaan dat hij in goede vorm was dit seizoen en sleepte 
uiteindelijk de 6-3 binnen – wederom in drieën. 

 
De laatste wedstrijd werd verder niet meer gespeeld en aan de bar werd er nog even een 
gezellige derde helft gehouden (op zaterdag middag mag dat immers). Zoals eerder 
gezegd zal de teamindeling behoorlijk veranderen voor het voorjaarsseizoen dus het 
lijfsbehoud werd slechts behaald voor de eer. 
 
 

GEZELLIGE ZATERDAGMIDDAG IN DE SPIL 
 
Verslag van Jac Rosenboom 
 
Terwijl team 1 zijn sportieve plicht deed in Etten-Leur in een promotie/degradatiewedstrijd 
tegen Vice Versa, werd ook in De Spil gespeeld. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze middag de clubkampioenschappen te 
spelen, maar door bovenvermelde wedstrijd van team 1 werd besloten om de 
clubkampioenschappen op een later tijdstip te spelen.  
Wanneer? Dat is nog niet bekend, maar zal wel snel duidelijk worden. 

http://www.depinpongers.nl/
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Voor deze middag hadden 6 spelers zich opgegeven: Jac, Kees, Michael, Nader, Qusai en 
Walter, waarvan Nader op het laatste moment helaas moest afzeggen. 
Bleven er dus 5 spelers over, met wie we een leuk programma hebben gedraaid tussen 
13.00 uur en 16.15 uur. 
 
Nadat 4 tafels waren opgezet (waarvan 1 tafel met robot), werd begonnen met rustig 
inspelen (Walter tegen Qusai en Kees tegen Jac). Michael mocht zich uitleven tegen de 
robot. 
Na het inspelen kwam Walter met de eerste oefening. Er werd een in tafeltennisland 
bekende oefenvorm (de vlinderoefening) gespeeld. Voor degenen die niet weten wat dit is: 
de ene kant speelt alle ballen diagonaal terug, de overzijde retourneert alles parallel. 
Gevolg is dat iedere speler de bal steeds ombeurten op forehand en backhand krijgt en 
daarmee is deze oefening een goede manier om het voetenwerk te verbeteren. 
 
Na deze oefening werd een wedstrijdje gespeeld, waarbij de spelers tegen wisselende 
tegenstanders steeds moesten opschrijven wat goed en minder goed ging tijdens de 
wedstrijd. Deze verslagen werden vervolgens besproken. Een leuke manier om feedback 
te geven en te krijgen en om zo je spel aan te passen. 
 
Inmiddels liep het tegen14.30 uur en werd het tijd om een enkelspel toernooitje te gaan 
spelen. 
Er werd fanatiek gestreden en de vooraf gemaakte plaatsingslijst kwam helemaal uit: 
 

 Gewonnen Verloren Punten 

Walter 4 0 4 

Jac 3 1 3 

Kees 2 2 2 

Michael 1 3 1 

Qusai 0 4 0 

 
Het waren vooral erg spannende wedstrijden tussen spelers die op de ranglijst 1 plaats 
verschillen. 
De finale tussen Walter en Jac was een wedstrijd in 5 games, waarbij Jac in de laatste en 
beslissende game met 9-5 voorstond en dacht al gewonnen te hebben. Walter vocht sterk 
terug, wist niet van opgeven en pakte alsnog met 12-10 de overwinning. 
Gefeliciteerd, Walter !!! 
 
De middag werd afgesloten met een dubbeltoernooitje, waarbij steeds in wisselende 
samenstellingen werd gedubbeld. 
Alles bij elkaar een heel geslaagde middag, een middag met veel afwisselende 
oefenvormen, fanatieke spelers en zeker voor herhaling vatbaar. 
En Walter: bedankt voor de leiding, je inzet en voor het thuis ophalen van Jac, wiens auto 
een lege accu had. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/


7 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 428    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                      13-12-2021 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

 

GEEN DEGRADATIE WEDSTRIJD VOOR TEAM 3? 
App-verwarring rondom de positie van team 3 
Vanuit de Afdeling ZuidWest kregen we bericht over de indeling van de promotie/ 
degradatiewedstrijden. Voor degenen die dit (nog) niet weten: 
Promotie/degradatiewedstrijden worden gespeeld in klasse 3 en lager. 
Kortgezegd komt het er op neer dat wanneer de eindstand bekend is, de nummer 2 in een 
klasse een extra wedstrijd speelt tegen de voorlaatste in een klasse hoger. 
Het team in de hogere klasse kan bij verlies degraderen naar de lagere klasse, het team in 
de lagere klasse kan bij winst juist promoveren. 
 
In klasse 3C is ons team 1 als voorlaatste geëindigd en speelt voor lijfsbehoud tegen de 
nummer 2 van de 4e klasse C. 
Inmiddels is deze wedstrijd gespeeld, waarvan elders een verslag. 
Dan nu naar team 3. 
De door ons veelgebruikte TTapp liet een tijdje geen of heel vreemde uitslagen 
zien in klasse 6C, maar na een aantal dagen kwam de eindstand in de 
degradatiepoule 6C eindelijk in beeld (of toch niet?): 
 

 Gespeeld Punten 

The Back Hands (8) 8 35 

Hotak ’68 (6) 9 35 

Yerseke (3) 8 34 

De Pin Pongers (3) 9 34 

 
Vanuit de Afdeling kregen we bericht dat Yerseke of Hotak in aanmerking komt voor een 
promotie/degradatiewedstrijd. 
Op basis van deze eindstand degradeert ons team 3 en speelt Hotak of Yerseke voor een 
kans op lijfsbehoud. 
Wel vreemd, want niet alle wedstrijden zijn gespeeld, dus hoe kun je vervolgwedstrijden 
plannen als niet iedereen een gelijk aantal wedstijden heeft gespeeld???? 

 
Dan maar kijken in de competitie-app van de NTTB. Ook deze app 
vertoonde allerlei kuren en was niet te openen. 
Na verloop van enkele uren kon deze app weer gebruikt worden en 
hier verschijnt plotseling een heel ander beeld: 
 

 Gespeeld Punten 

The Back Hands (8) 9 37 

De Pin Pongers (3) 10 37 

Hotak ’68 (6) 9 36 

Yerseke (3) 10 36 

 
Welke app geeft de juiste eindstand weer? 
Waarom zijn de laatste wedstrijden niet gespeeld? 
De redactie is in ieder geval het spoor kwijt. 

http://www.depinpongers.nl/
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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