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VAN DE REDACTIE 
Het jaar 2022 is inmiddels al weer een eindje op 
gang gekomen, we hebben alweer een paar keer 
kunnen trainen en vrij kunnen spelen. 
De voorjaarscompetitie 2022 is van start gegaan 
en verderop wordt daar natuurlijk aandacht aan 
besteed, met speciale aandacht voor de 
quizvraag aan het einde van pagina 6. 
 
In deze Nieuwsbrief verder een verslag van een intern toernooitje op vrijdag 21 januari in 
De Spil. 
Het laatste corona-nieuws wordt gedeeld en hopelijk vormt dit allemaal weer voldoende 
leesvoer voor iedereen. 
 
En: wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: lever dit in bij de redactie: 
redactie@depinpongers.nl 
 
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op maandag 14 februari, met daarin in ieder 
geval aandacht voor de tweede ronde van de voorjaarscompetitie. 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand FEBRUARI zijn: 
 
01 Wim Groffen 
12 Henk van Eekelen 
14 Erna Lakebrink - Aalbers 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Er is afgelopen periode geen bestuursvergadering geweest. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen 
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl 
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KONING TOM HEERST OP DE VRIJDAGAVOND 
Er staat momenteel geen maat op het spel van Tom van Doorn. 
Na een week eerder op de vrijdagavond in een zevenkamp alle tegenstanders zonder één 
game te verliezen kansloos te hebben verslagen, presteerde Tom dit een week later 
opnieuw. Nu in de vorm van een achtkamp, met naast Tom als deelnemers Rose-Marie, 
Walter, Jac, Kees, Adrie, Nader en Qusai. 
 
Tegen 22.15 uur werden de laatste balletjes van de achtkamp gespeeld, werd de 
eindstand van de achtkamp bekend gemaakt en werd de avond afgesloten met wat 
dubbelpartijtjes. 
De winnaar van de achtkamp was al snel bekend. Tom liet er geen twijfel aan bestaan dat 
hij in supervorm is en eiste terecht de eerste plek op. De strijd om de plaatsen 2, 3 en 4 
was spannender en vergde wat rekenwerk. Dat werd achteraf thuis berekend volgens 
officiële meerkampregels: bij gelijke stand wordt eerst gekeken naar de onderlinge 
wedstrijden, waarbij het aantal gewonnen games doorslaggevend is. 
Rose-Marie – Walter 2 – 0 
Rose-Marie – Jac  0 – 2 
Walter – Jac   2 – 1 
Jac won in 2 games en verloor in 3 games, won dus in totaal 3 games en pakte daarmee 
de tweede plaats.. 
Rose-Marie en Walter wonnen ieder in totaal 2 games. In dit geval telt het onderling 
resultaat, dus plek 3 voor Rose-Marie en plek 4 voor Walter. 
 

Plaats  Gespeeld Gewonnen 

1 Tom 7 7 

2 Jac 7 5 

3 Rose-Marie 7 5 

4 Walter 7 5 

5 Kees 7 3 

6 Adrie 7 2 

7 Nader 7 1 

8 Qusai 7 0 

 
Verdere opvallende zaken: 

• Er werd gespeeld om 2 gewonnen games (best of three) 

• Rose-Marie verloor opnieuw van Jac 

• Qusai en Nader waren na lange tijd afwezigheid weer eens op de club aanwezig 

• Janine kwam tegen 22.30 binnen en dacht ons betrapt te hebben op een overtreding 

van de coronaregels (sluiting uiterlijk om 22.00 uur). 

De regeling is wat verwarrend, maar er mag na 22.00 uur nog wel gespeeld worden, 

alleen zonder kantine en zonder publiek 

• Jac stond tegen Walter voor met 10-6, had nog maar 1 punt nodig om de game te 

winnen, maar verloor desondanks met 11-9. De volgende game was een kopie, ook nu 

Jac weer op 10-6 voorsprong en weer wist Walter nipt te winnen (17-15) 
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Tom verkeert in een uitstekende vorm en de redactie tipt hem dan ook als de te kloppen 
Clubkampioen 2022. 
 
 
 
 
 
Rechts: 
 
De onderste helft van de 
al half vergeven 
beker van de        
Clubkampioenschappen. 
 

 
 

 Tom van Doorn 
Clubkampioen 2022 

Of de bovenste helft van 
deze beker ook naar Tom 
gaat ? Hij maakt in ieder 
geval een goede kans.  

     
 

DE CORONA REGELS 
Volgens de laatst bekend gemaakte regels mogen we weer sporten, maar wel onder 
beperkende voorwaarden. 
Tot 22.00 uur kunnen we gebruik maken van de bar in De Spil en De Geerhoek, maar wel 
op een vaste zitplaats en 1,5 meter uit elkaar. Bij verplaatsen is een mondkapje verplicht. 
Toeschouwers bij onze wedstrijden zijn toegestaan tot 22.00 uur en voor iedereen (spelers 
en toeschouwers) is een corona toegangsbewijs en ID verplicht. 
 
Het was in eerste instantie wat verwarrend, maar sluiting van horeca om 22.00 uur is iets 
anders dan wedstrijden mogen spelen en publiek toelaten. 
Duidelijk is dat horeca-voorzieningen tot uiterlijk 22.00 uur open mogen blijven, publiek 
moet na 22.00 uur ook vertrekken, maar wedstrijden en trainingen mogen na dit tijdstip 
nog gewoon doorgaan. 
 
Hoe onze competitiespelers het er van af hebben gebracht ? Lees het hieronder. 
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TEAM 1 BOEKT VERDIENSTELIJK GELIJKSPEL 

 
Verslag van Jac Rosenboom 

 
Het is vrijdagavond 4 februari en team 1 staat op het punt om te beginnen aan een nieuwe 
competitieronde. Rose-Marie, Walter en Jac staan te popelen om het seizoen te openen 
met een goede start. 
Tegenstander is team 4 van Het Markiezaat, een team dat in deze klasse zeker tot de 
favorieten behoort als het om het kampioenschap gaat. 
De gemiddelde rating van de bezoekende spelers bedraagt 1120, wij kunnen daar zo’n 90 
punten minder (1031) tegenover stellen. Dus op basis van deze getallen is Het Markiezaat 
duidelijk in het voordeel. Gelukkig – zo zou blijken – zeggen deze getallen niet alles. 
 
Om de tegenstander de gelegenheid te geven om in te spelen, werden twee tafels 
opgezet, maar het blijft onwennig en ongezellig om met maar één team een wedstrijd te 
spelen (de wedstrijd van team 2 is niet doorgegaan). 
 
De strijd tegen Het Markiezaat bleek zich te ontwikkelen in een spannende en gelijk 
opgaande pot, gezien het feit dat maar liefst 4 van de 10 wedstrijden pas in de vijfde game 
werden beslist en de rest (6 wedstrijden) in 4 games. 
 
Het bal werd geopend met een wedstrijd tussen Pascal en Jac, en werd meteen al een 
spannende wedstrijd in 5 games. Met gamewinst ombeurten werd de strijd in game 5 met 
11-7 gewonnen door Jac. 1-0 
Rose-Marie verdubbelde de voorsprong door in 4 games met aanvallend spel van Richard 
te winnen. 2-0 
Robert was tegen Walter net een maatje te groot. Walter speelde uitstekend, wist zelfs 
een vijfde game tegen de veel hoger geplaatste Robert af te dwingen, maar verloor deze 
helaas met 4-11. 2-1 
Het dubbelspel (Rose-Marie en Jac tegen Pascal en Robert) leidde in het recente verleden 
regelmatig tot succes, maar kwam deze avond niet uit de verf. Het werd een nederlaag in 
4 games en daarmee kwam Het Markiezaat langszij (2-2). 
 
De wedstrijd werd vervolgd door Rose-Marie en Pascal en ontwikkelde zich precies zoals 
al vaker in het verleden gebeurde. 

 

5  -  5 
 
De Pin Pongers (1)    Het Markiezaat (4) 
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Rose-Marie wist al blokkend en aanvallend Pascal goed onder druk te zetten, scoorde 
mooie punten, maar zij kwam in de problemen toen Pascal zeer voorspelbaar als vanouds 
weer begon met het strooien van hoge ballen, iets waarmee Rose-Marie geen raad wist. 
Gevolg: Pascal trekt alweer aan het langste eind en geeft Het Markiezaat voor het eerst 
een voorsprong: 2-3. 
De drie daaropvolgende partijen (Jac tegen Robert, Walter tegen Richard en Rose-Marie 
tegen Robert) leverden 3 knappe thuisoverwinningen op en brachten de tussenstand op 
5-3. 
De laatste wedstrijden (Walter tegen Pascal en Jac tegen Richard) waren een prooi voor 
de tegenstander, maar de eindstand (5-5) was toch een mooi resultaat. 

 
Beeld van de wedstrijd tussen Walter en Robert. Verder Rose-Marie aan het telbord 
en Adrie en Janine als aandachtige toeschouwers. Leuk dat jullie nog zijn gekomen 
om te kijken. 
 
Waar is Walter mee bezig? 
A Hij is op zoek naar de contactlens die op de grond is gevallen 
B Hij toont een rode kaart aan de tegenstander, het publiek en de fotograaf (Jac) 
C Hij wil een einde maken aan die vervelende vlieg 
D Geen idee, we vragen het aan Walter zelf  
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Na een avond met spannende en lange partijen was de strijd na 4 uur gestreden en kon 
tegen 24.00 uur de zaal weer worden opgeruimd. 
De traditionele derde helft aan de bar kon door coronabeperkingen niet plaats vinden. De 
bar sloot al om 22.00 uur, maar we mogen blij zijn dat we in ieder geval weer mogen en 
kunnen spelen. 
 
Het was een mooie avond met 6 spelers, 2 toeschouwers en een zeer spannende strijd, 
blijkend uit de gewonnen games. Thuis gekomen en de gewonnen games eens geteld en 
wat blijkt: 22 games gewonnen door de Bergenaren, 22 games gewonnen door ons. Mooi 
eerlijk verdeeld dus en nu op naar de volgende wedstrijd aanstaande vrijdag, een 
uitwedstrijd tegen Hotak. 
 
Speelronde 1 zit erop en levert de volgende tussenstand op: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Westerzicht (1) 1 7  Rose-Marie 3 2 67 

Smash ’76 (4) 1 6  Jac 3 2 67 

Het Markiezaat (4) 1 5  Walter 3 1 33 

De Pin Pongers (1) 1 5  Koen 0 0 0 

Hotak ’68 (4) 1 5  René 0 0 0 

Kerkwerve (1) 1 5      

Scaldina (1) 1 4      

TCO ’78 (1) 1 3  Dubbel 1 0 0 

: 
 

TEAM 2 START AANSTAANDE VRIJDAG 
Team 2 heeft afgelopen weekend niet gespeeld. 
Zij hebben volgens de TT-App en de NTTB-App nog maar 4 tegenstanders, 1 minder dan 
oorspronkelijk gepland. 
De eerste wedstrijd op het programma voor team 2 is aanstaande vrijdag, een uitwedstrijd 
tegen Het Markiezaat (7). 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


