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VAN DE REDACTIE
Voor jullie ligt alweer aflevering 433 van onze
regelmatig verschijnende Pongg.
Deze keer natuurlijk aandacht voor de prestaties
van de teams bij de afgelopen vrijdag gespeelde
tweede competitieronde van de
voorjaarscompetitie.
De Toernooitijgers zijn weer op stap geweest. Zij
zijn zondag naar Spijkenisse afgereisd om daar deel te nemen aan een OTC-toernooi.
Verderop kun je lezen hoe zij het er van af hebben gebracht.
En wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: lever dit in bij de redactie:
redactie@depinpongers.nl
De volgende Nieuwsbrief zal over twee weken verschijnen op maandag 28 februari, met
daarin in ieder geval aandacht voor de derde ronde van de voorjaarscompetitie.

VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand FEBRUARI zijn:
01
12
14

Wim Groffen
Henk van Eekelen
Erna Lakebrink - Aalbers

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur heeft op donderdag 10 februari een korte
vergadering gehouden.
De vergadering stond vooral in het teken van voorbereiding
op een nog te houden Algemene Ledenvergadering (ALV).
Een uitnodiging voor deze vergadering zal nog volgen.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl
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TEAM 1 BOEKT NIPT VERLIES

6 - 4
Hotak ’68 (4)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Jac Rosenboom
Het is vrijdagavond en er wacht een altijd lastige uitwedstrijd tegen het Hoogerheidese
Hotak.
Bij de ingang werd gecontroleerd op het bezit van een geldig corona toegangsbewijs en op
grond daarvan mochten Walter, Rose-Marie en Jac doorgaan om het wedstrijdveld te
betreden.
De wedstrijd tegen Hotak was onze eerste kennismaking met een elektronisch telbord,
een telbord dat rechtstreeks gekoppeld werd met de TT-App. Leuk voor het thuisfront om
op deze manier punt voor punt te kunnen volgen, maar ook kwetsbaar zo bleek bij een wat
haperende wifi-verbinding.
Het bal werd geopend door Jac tegen Linley en eindigde in een 3-1 overwinning voor de
speler van Hotak, die achteraf een maatje te groot bleek voor ons allemaal.
Rose-Marie wist de tussenstand in de wedstrijd gelijk te trekken door een duidelijke
overwinning in 3 games tegen Bas.
De volgende twee wedstrijden (Walter tegen Cees en het dubbel) resulteerden helaas in
een nederlaag in 5 games, waardoor de tussenstand 3-1 werd in het voordeel van Hotak.

Rose-Marie tegen Cees
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Door in 3 games van Bas te winnen, wist Jac de achterstand tot 3-2 terug te brengen.
Linley was een maatje te groot voor Walter (4-2), maar dat werd onmiddellijk daarop recht
gezet door winst van Rose-Marie tegen Cees (4-3).
Walter had zijn dag niet en verloor nipt van Bas (5-3).
Rose-Marie en Jac spraken af hun laatste wedstrijd te winnen en daarmee in ieder geval
een gelijkspel uit het vuur te slepen.
In het geval van Jac lukte dat (3-2 winst op Cees), maar Rose-Marie slaagde tegen Linley
er niet in om te winnen. Linley wist met uitstekend topspin spel de altijd zo vaste
verdediging van Roos zodanig te bestoken, dat zij kansloos in 3 games verloor.
De eindstand van 6-4 was daarmee een feit.
Om 22.00 uur sloot de bar, maar die werd vervolgens weer geopend als afhaalpunt, om de
afgehaalde drankjes daarna in de speelzaal op te drinken.
Toen wij rond 23.30 klaar waren met onze wedstrijd werd daar dan ook graag gebruik van
gemaakt om met een drankje erbij nog even met de tegenstander na te kaarten.
Om 23.58 ging plotseling het licht uit in de speelzaal, als stille wenk om te vertrekken.
Tijd om weer naar huis te gaan.
Speelronde 2 zit er inmiddels op en levert de volgende tussenstand op:
Team
Westerzicht (1)
Hotak (4)
Het Markiezaat (4)
Kerkwerve (1)
De Pin Pongers (1)
Scaldina (1)
Smash ’76 (4)
TCO ’78 (1)

Gespeeld
2
2
2
2
2
2
1
1

Punten
12
11
10
10
9
9
6
3

Speler
Rose-Marie
Jac
Walter
Koen
René

Dubbel

:
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Gesp.
6
6
6
0
0

Gew.
4
4
1
0
0

%
67
67
17
0
0

2

0

0
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VERDIENSTELIJKE OVERWINNING VOOR TEAM 2

4 - 6
Het Markiezaat (7)

De Pin Pongers (1)

We kregen bericht van Kees dat hij graag een verslag wil maken van deze wedstrijd, maar
daar door drukke werkzaamheden niet aan toe komt.
Geen probleem, Kees.
Maak maar een verslag wanneer je wat meer tijd hebt en dan plaatsen we dat wel in een
volgende Pongg.
De stand na het spelen van de eerste ronde:
Team
Belcrum (11)
De Pin Pongers (2)
Het Markiezaat (7)
Tanaka (6)
The Back Hands (7)

Gespeeld
1
1
1
1
0

Punten
8
6
4
2
0

Speler
Kees
Michael
Qusai
Adrie
Nader

Gesp.
3
3
3
0
0

Gew.
3
2
0
0
0

%
100
67
0
0
0

Dubbel

1

1

100

:

DE VOLGENDE COMPETITIEWEDSTRIJDEN
Aanstaande weekend zijn er geen wedstrijden gepland.
De eerstvolgende wedstrijden van onze teams zijn thuiswedstrijden. Op vrijdag 25
februari speelt team 1 in De Spil tegen Westerzicht (1), team 2 neemt het op dezelfde
avond op tegen Belcrum (11).
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DE TOERNOOITIJGERS ONTWAKEN EN ZIJN
WEER OP STAP GEWEEST
Verslag van Jac Rosenboom
Gisteren (zondag 13 februari) was er na lange tijd weer eens een OTC-toernooi, ditmaal
bij de vereniging De Repelaer in Spijkenisse.
Rond 8.40 uur kwam Tom aangereden in Oud Gastel om Jac op te halen, waarna het in
De Fendert de beurt was aan Albert om ook in te stappen.
Na een voorspoedige reis (bedankt voor het rijden, Tom) waren we op tijd in de zaal en
hadden we ruim gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Door het grote aantal
deelnemers kwam van gedegen inspelen niet zo veel terecht.
Het toernooi was met 6 zevenkampen en achtkampen volgeboekt.
De verdeling van de spelers over de diverse poules (A t/m F) is altijd volgens sterkte, maar
de indeling bij De Repelaer riep toch wel wat vraagtekens op.
Zo werd Albert ingedeeld in de sterkste poule (de A-poule). Tom, onze sterkste man kwam
tot onze en zijn verrassing in de B-poule terecht, samen met Jac.
We hebben besloten geen vragen te stellen en gewoon lekker te spelen.

Op de voorgrond: Albert achter de teltafel, daarachter Tom in actie
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Er werden steeds 3 games gespeeld en Albert begon in een zevenkamp de dag goed met
een 2-1 overwinning.
Albert speelde niet slecht, verloor weliswaar de volgende twee wedstrijden, maar wist
steeds tegen zijn tegenstander een game te pakken.
De vierde wedstrijd werd dan wel een 3-0 nederlaag, maar de wedstrijd daarop werd zelfs
gewonnen.
De laatste wedstrijd was een spannende strijd, met duidelijke winstkansen voor Albert,
maar hij trok net in de derde game aan het kortste eind.
Met twee overwinningen eindigde Albert in de A-poule op de 5e plaats.
De B-poule was een achtkamp en daar werd het voorbeeld van Albert gevolgd. Ook Jac
won zijn eerste wedstrijd.
In de tweede ronde werd verloren, maar ronde 3 leverde gelukkig weer winst op.
Het was daarna lang wachten op een volgende overwinning, maar de slotwedstijd in de
achtkamp werd gewonnen. Daarmee kwam Jac op een totaal van 3 overwinningen en dat
was goed voor een 5e plaats in de B-poule.
Tom was lekker op dreef in de B-poule, had eigenlijk wel in poule A moeten/kunnen
spelen, maar kreeg best nog wel wat tegenstand te verduren in zijn wedstrijden.
Na 5 overwinningen op rij verloor Tom verrassend zijn partij in de 6 e ronde, waardoor de
daaropvolgende laatste wedstrijd plotseling heel belangrijk werd.
Die laatste partij moest persé worden
gewonnen, om de eerste plaats in de
tussenstand om te zetten in een
eindoverwinning.
Tom slaagde met vlag en wimpel, won de
laatste wedstrijd met 3-0 en werd daarmee
winnaar in de B-poule. Gefeliciteerd !!
Een volgende keer publiceren we een volledige
kalender van alle nu bekende OTC-toernooien
in 2022. Wie zin heeft om een keer mee te
gaan: laat het weten en we regelen vervoer.
Maar let wel:
Deelname aan OTC-toernooien is uitsluitend
toegestaan voor spelers van 40 jaar en ouder.

Links: Tom neemt de eerste prijs in ontvangst
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Tot slot nog een paar foto’s, genomen tijdens het toernooi.

Links:
Tom in actie

Linksonder:
Een wedstrijd
van Jac

Rechtsonder:
Albert in actie
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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