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VAN DE REDACTIE
Dit is aflevering 434 van onze regelmatig
verschijnende Nieuwsbrief.
Met deze keer natuurlijk weer (voor team 2 zelfs
dubbele) aandacht voor de prestaties van de
teams bij de afgelopen vrijdag gespeelde
competitierondes van de voorjaarscompetitie.
In deze Nieuwsbrief tref je verder informatie aan
over diverse toernooien:
 de Rijkse ICT Cup in Arnemuiden
 OTC toernooien op diverse plaatsen in het land in de maanden maart, april en mei
 de DuoCup in mei op diverse plaatsen in de regio
Naast deze informatie kom je in deze Nieuwsbrief nog allerlei onderwerpen tegen die
hopelijk de moeite van het lezen waard zijn, waaronder een correctie op de eerder
gepubliceerde verjaardagskalender en een verslag van een overleg tussen de besturen
van De Spil en De Pin Pongers.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl
De volgende Nieuwsbrief zal over een week verschijnen, namelijk op maandag 7 maart.
In deze uitgave besteden we in ieder geval weer aandacht aan de voorjaarscompetitie,
met een thuiswedstrijd van team 2 op vrijdag 4 maart tegen Tanaka (6). Deze Nieuwsbrief
zal tot één wedstrijdverslag beperkt blijven. Team 1 is dat weekend namelijk vrij en speelt
de eerstvolgende wedstrijd pas op zaterdag 12 maart, een uitwedstrijd tegen het Zeeuwse
Smash ’76 (4).

VERJAARDAGSKALENDER
In de vorige Nieuwsbrieven is een foutje gemaakt met betrekking tot de verjaardagen.
Henk van Eekelen is niet jarig op 12 februari, maar op 11 februari.
Onze welgemeende excuses.
Onze jarigen in de maand FEBRUARI zijn:
01
11
14

Wim Groffen
Henk van Eekelen
Erna Lakebrink - Aalbers

Allemaal van harte gefeliciteerd !!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode heeft het bestuur niet vergaderd.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl
of spreek een van onze bestuursleden aan.

CORONA UPDATE
Sinds vorige keer is er weer heel wat meer mogelijk.
Mondkapjes hoeven nog maar beperkt gedragen te worden en het is zowaar mogelijk om
als je dat leuk vindt weer eens Carnaval te gaan vieren.
We kunnen weer volop gaan sporten en toeschouwers zijn weer welkom.
Na afloop van onze wedstrijden kunnen we weer samen met de tegenstander onze
wedstrijden evalueren, met een hapje en een drankje erbij.
Hopelijk blijft het corona-virus beheersbaar en houden we onze gezondheid goed in de
gaten.
Voel je je niet lekker of twijfel je daar aan, neem het zekere voor het onzekere en doe een
zelftest of laat je testen. Vorm geen risico om anderen te besmetten.

DORPSKWIS WOUWSE PLANTAGE
We kondigen het alvast aan:
zaterdag 16 april 2022 is sinds 2 jaar weer de zogenaamde "Dorpskwis" in Wouwse
Plantage.
In het verleden is hiervoor wel animo geweest, daarom is het goed om hiervoor alvast de
aankondiging in deze Nieuwsbrief op te nemen.
Je strijdt in De Spil als team dat je zelf kunt samenstellen. Meer informatie wordt nog
verstrekt, maar de datum staat al vast.

RIJKSE IT CUP BIJ TTV
ARNEMUIDEN
Albert stuurde hierover al eerder een mailtje, maar mocht je die
gemist hebben:
TTV Arnemuiden organiseert na 2 jaar afwezigheid weer hun
toernooi om de Rijkse IT Cup.
Er worden voorrondes gespeeld op dinsdag 3 mei, vrijdag 6 mei,
donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei.
Mocht je door de voorrondes komen, dan speel je halve finale op
vrijdag 20 mei of vrijdag 27 mei.
De finales staan gepland op zaterdag 4 juni.
Meer informatie en opgeven bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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BESTUUR DE SPIL ONTVANGT BESTUUR DE PIN
PONGERS
Maandagavond 21 februari 2022 hebben algemeen
bestuurslid Walter van Gils en voorzitter René Schijven
namens ons bestuur zitting genomen in het overleg met
het bestuur van Stichting De Spil, dat deze avond door
Rob Prop werd vertegenwoordigd.
In de Blauwe Zaal werden actuele zaken, alsmede
verbeterpunten en toekomstplannen doorgenomen.
Rob, sinds oktober voorzitter, heeft namens De Spil tevens een vernieuwd contract
overhandigd. Met name voor de huurders, wij dus, op een aantal punten een verbetering.
Mooi nieuws dus! Wel stond daar uiteraard een kleine logische, maar voor 2022
nauwelijks noemenswaardige huurverhoging tegenover. Financiële consequenties zullen
worden besproken in de komende Algemene Ledenvergadering van onze club.
Wat die 'verbeterpunten' voor ons zullen inhouden zal eveneens op een later moment
bekend gemaakt worden; eerst overlegt ons voltallig bestuur.
Al met al kan worden gesproken over een vruchtbare bespreking,
waarbij is ingezet op samenwerking, wederzijds vertrouwen en
hopelijk een mooie toekomst. Beide besturen spraken al wel af
hier een jaarlijks overleg van te maken, dat door corona overigens
een aantal keer was uitgesteld, maar bij deze in ere is hersteld.
Ook komt er een voortaan jaarlijkse vergadering met alle
gebruikers tegelijk, maar deze moet nog worden gepland.
To be continued.

EEN BERICHT OVER DE DUOCUP
Van Lou Aanraad (een van de organisatoren van het toernooi om de Duocup) kregen we
een bericht over het verdere verloop van dit toernooi.
Vanwege corona-maatregelen was eerder besloten om dit seizoen GEEN toernooi om de
Duocup te spelen, maar nu deze maatregelen zo goed als voorbij zijn ziet de organisatie
kans om toch nog iets te organiseren.
Het idee is om een Duocup-achtige speelweek te organiseren, voor de ervaren
duocuppers om toch weer het Duocup-gevoel te krijgen.
Voor de nieuwkomers om kennis te maken met het Duocup-gebeuren.
Wat zijn de regeltjes ?
 alle teams die aangemeld waren voor het seizoen 2021-2022 mogen deelnemen,
andere teamsamenstelling/extra teams kan natuurlijk ook
 er zijn geen kosten aan verbonden
 er worden geen prijzen uitgereikt
 er is geen hapje Chinees
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er is geen duocup-bier
deze speelweek telt niet mee voor het Duocup-kanjer-speldje

Afhankelijk van de interesse bij de deelnemers gaat de organisatie op zoek naar locaties
om te spelen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen dat de bekende verenigingen zijn, dus Het Markiezaat, Set
Point, Harella, ODT, SSVR, Vice Versa ‘51 en Tanaka.
De speelweek die men in gedachten heeft loopt van maandag 16 mei tot en met
donderdag 19 mei. Dat is de week die in eerste instantie als finaleweek was gepland. De
belangrijkste vraag komt nu:
Wie heeft er interesse in deze just-for-fun speelweek ?
Laat het aan de organisatoren weten: duocup@ziggo.nl

TEAM 1: SPANNING EN HUMOR IN WEDSTRIJD
TEGEN WESTERZICHT 1

7 - 3
De Pin Pongers (1)

Westerzicht (1)

Verslag van Rose-Marie de Koning
Voorafgaand aan deze wedstrijd was er op papier (Lees: TTapp) nog geen enkele Headto-Head bekend tussen de deelnemers van de beide teams. Toch was niet het hele team
onbekend bij onze spelers, aangezien Jeffrey van Beek wel eens meegedaan heeft aan
ons Dubbeltoernooi voor het coronatijdperk en we hem ook op toernooien wel eens zijn
tegengekomen.
Aangezien Walter wellicht iets later zou zijn, werd hij op plaats C ingedeeld, maar hij was
toch nog op tijd voor het begin van de wedstrijd. Dat was wel fijn voor Rose-Marie, die als
speler A begon tegen Maurits van Luijk, want ondanks goed spel en lange rally's, had ze
het knap lastig tegen de wegschietende zijspinballen van haar tegenstander. De coaching
hielp, maar uiteindelijk ging ze in de vijfde game ten onder met 10-12.
Daarna trad Jac aan tegen Jeffrey. Ook dit werd een hele lange wedstrijd, met maar liefst
drie games die boven de 11 eindigden. Hij moest er meerdere malen op gewezen worden
dat Jeffrey linkshandig is en hij zijn tegenstander soms de bal op een presenteerblaadje
aangaf. Uiteindelijk verloor Jac met 16-18 in de vijfde game. Dat beloofde een hele lange
avond te worden, want na twee wedstrijden was er al bijna een uur voorbij!
Walter maakte daarna echter korte metten met Ed Sleijpen door in drie games te winnen.
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Het duo Rose-Marie/Jac was in voorgaande seizoenen vaak goed voor winst in het
dubbelspel. Dit seizoen wil het echter nog niet zo lukken. Tegen Maurits en Jeffrey, dankzij
coaching van Walter, lukte het deze keer echter wel weer een keer om te winnen. Dat is
zeer goed voor de moraal. Toen Jac een paar keer verward was over of we goed stonden,
legde Rose-Marie (die zacht gezegd niet altijd even goed is in namen onthouden) uit dat
zij op dat moment de bal moest ontvangen van 'Toverbal', dus ja, we stonden goed op dat
moment.
Met een stand van 2-2 kon het nog alle kanten uit.
Jac mocht meteen verder tegen Maurits, en beiden waren nog warm van de dubbel. Ook
hij had last van de 'toverballen' van Maurits en kon slechts één game afsnoepen.
Rose-Marie leek in de eerste twee games makkelijk van Ed te gaan winnen, maar haar
beste service - waar ze in het begin wat punten mee weg kon snoepen - werd ineffectief in
de games daarna. Ook kreeg ze veel sorry-ballen tegen in deze wedstrijd, wat natuurlijk
extra frustrerend is. Ed won twee games achter elkaar, waardoor er alweer een vijfde
game werd gespeeld. Deze ging in tegenstelling tot de vorige twee naar het thuisfront.
Walter tegen Jeffrey beloofde een humoristische wedstrijd te worden, aangezien beiden
wel van humor houden, dus Rose-Marie ging graag achter het telbord zitten. Het werd een
wedstrijd met veel spins, schuiven, lopen (Jeffrey) en telescooparmen die
onwaarschijnlijke ballen toch nog terug wisten te brengen (Walter).
Hét moment van de wedstrijd was echter een hele mooie sorry-bal van Jeffrey waar Walter
niet meer bij kon. Die zei prompt: 'Ik wil mijn mammie!' Zowel tegenstander als teller (en
waarschijnlijk ook wat publiek) kregen daardoor een lachbui, waardoor de volgende rally
even op zich liet wachten.
De lange reach van Walter bleek uiteindelijk in zijn voordeel te werken en na de vierde (en
laatste) vijfgamer van de avond stond het 4-3 voor De Pin Pongers.
Na een onwennige eerste game van Jac tegen Ed had Jac weinig moeite meer met zijn
laatste tegenstander, waardoor Jac toch nog een puntje veroverde vanavond.
Ook Walter had weinig moeite met zijn laatste tegenstander Maurits, aangezien diens
toverballen teniet werden gedaan door de bekende 'ruitenwisser'.
Rose-Marie tegen Jeffrey was links tegen links. Elke linkshandige speler weet dat het
voordeel dat je als linkspoot hebt, wegvalt als je tegenstander dat ook is. Beide spelers
zijn ook aanvallender gaan spelen sinds de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen, dus
elke kennis die vooraf nog opgeslagen lag in het geheugen was van weinig waarde meer.
Rose-Marie had echter goed opgelet bij Jeffrey's eerdere wedstrijden op de avond en
dwong hem steeds vaker diep op zijn backhand, maar ook weer niet zo vaak dat hij
makkelijk om kon lopen. Toch had ze vier games nodig om de overwinning binnen te
slepen.
Met een uitslag van 7-3 zijn wij zeker tevreden! De vrees dat het een lange avond zou
worden werd door de relatief kortere laatste helft goedgemaakt, waardoor we rond kwart
over elf toch naar de bar konden verkassen.
Het waren spannende wedstrijden en het team van De Pin Pongers is het dan ook
helemaal niet eens met de visie van Westerzicht dat ze eigenlijk niets te zoeken hebben in
de vierde klasse. Volgens ons is het meer een kwestie van ervaring met het niveau en de
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speelstijlen dan dat hun speelniveau ondermaats zou zijn. Walter - onze trainer - heeft er
inmiddels weer een onderwerp bij om aandacht aan te besteden tijdens de training: zijspin!
Speelronde 3 zit er inmiddels op en levert de volgende tussenstand op:
Team
Het Markiezaat (4)
De Pin Pongers (1)
Scaldina (1)
Westerzicht (1)
Smash ’76 (4)
Hotak ’68 (4)
Kerkwerve (1)
TCO ’78 (1)

Gespeeld
3
3
3
3
3
3
2
2

Punten
17
16
16
15
14
14
10
8

Speler
Rose-Marie
Jac
Walter
Koen
René

Gesp.
9
9
9
0
0

Gew.
6
5
4
0
0

%
67
56
44
0
0

3

1

33

Dubbel

:

MOOIE OVERWINNING VOOR TEAM 2

4 - 6
Het Markiezaat (7)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Kees Verhoeven
In de vorige Nieuwsbrief ontbrak het eigen teamverslag van de wedstrijd van team 2
tegen Het Markiezaat. Kees heeft inmiddels een verslagje gemaakt (dank je wel,
Kees) en we plaatsen dit natuurlijk graag in deze Nieuwsbrief.
De eerste wedstrijd van dit voorjaarsseizoen was verplaatst ivm corona, dus was aan ons
de eer om het seizoen te openen. Ons is dus Michael, Qusai en Kees.
Daar aangekomen zagen we natuurlijk bekende gezichten en ook onbekende. Wij gingen
tegen 2 hérintredende dames, Selina Withagen en Debby Weijtens en de oude bekende
Marvin Sluijter.
Er waren warempel veldomrandingen aanwezig in de zaal, 2 stuks tussen de tafels. Niet
afdoende bleek gedurende de avond, er waren erg veel “LET” momenten…
De uitslag 4-6 kwam tot stand door 4 stuks 5 gamers, 2 stuks 4 gamers en 4 van 3.
Qusai had zijn avond niet door spanning tussen zijn oren, gezond en begrijpelijk is dat
natuurlijk wel, maar de motivatie en inzet kwam niet tot uiting in de punten.
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Michael daarentegen speelde gedegen spel. Hij bedankt Roos voor haar strakke
trainingen in schuiven met Michael. Hij heeft daar veel van geleerd én past het ook
effectief toe. Jammer dat hij niet van Marvin gewonnen heeft in de laatste pot, maar goed
gespeeld Michael.
Kees speelde volgens de instructies van onze coach Walter, niét zo een open spel, maar
meer doordacht en slimmer. Hij liet nog wel puntjes liggen maar won mooi alle potten.
Wij hadden de TT app correct ingevuld, maar schijnbaar heeft Markiezaat iets verkeerd
gedaan bij het invullen van de dubbel. Michael en Kees hebben écht wel gedubbeld.
De hérintredende dames Selina en Debby speelden erg verdienstelijk. Leuk om weer eens
wat nieuwe gezichten achter de tafel tegen te komen.

TEAM 2 TREFT STERKE TEGENSTANDER

3 - 7
De Pin Pongers (1)

Belcrum (11)

Verslag van Kees Verhoeven
Vrijdagavond 25 feb, Breda (Belcrum) zakt af naar Wouwse Plantage.
Adrie, Nader en Kees gingen de strijd aan met Michel Florisson ((977) Annemieke van
Dalen (896) en Sonali Neffgen-Berkens (708).
Nader begon dapper tegen Michel en speelde niet onverdienstelijk. Michel bracht zowat
alles terug, maar Nader liet zich niet uit het veld slaan. Maar Michel was écht twee maten
te groot. Adrie had duidelijk moeite met Annemieke. Zij heeft een formidabele forehand en
maakte daar vaak gebruik van. Wat resulteerde in een tweede zege voor Belcrum.
Kees moest even wennen aan Sonali, ze liet hem nogal lopen, maar gelukkig had Kees
voldoende wapens meegenomen om haar een punt af te snoepen.
De dubbel was Nader en Kees tegen de dames. Onze mannen hadden nog niet veel
ervaring in het dubbelen samen maar het liep goed. In 3 games was de stand 2-2.
Het tweede blok liep duidelijk minder. Adrie kon Michel niet breken, hij kon de verdediger
niet achter zich houden jammer genoeg. Nader pakte knap een game van Sonali, maar
mist dan de ervaring om haar achter te houden.
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Bij de wedstrijd tussen Kees en Annemieke was het na een trilling game,
pas in de 5e game met een stand 13-15 beslist… Errug spijtig, mooie
pot, maar daar koop je geen aardappelen voor..
In de achtste wedstrijd speelde Adrie een strakke pot, tegen Sonali
pakte hij 3 games achter elkaar. Kees daarentegen kon Michel niet
dwingen om hem te feliciteren, hij moest het omgekeerde doen. Mooie
wedstrijd weer, 34 tegenpunten in 3 games, terwijl je normaal gesproken met 33
gewonnen hebt, maar deze keer niet voldoende.
De laatste wedstrijd ging Nader strijdend ten onder tegen
Annemieke. Ze liet zich niet aan de kant zetten door Nader die
gecoacht door de 2 ouwe mannen danig van zich af sloeg.
Al met al, een leuke en gezellige avond tafeltennis gespeeld.
Uitslag 3-7!
Hadden we misschien beter met Michael mee kunnen gaan,
carnaval vieren…
De stand na het spelen van twee rondes:
Team
Belcrum (11)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
Het Markiezaat (7)
Tanaka (6)

Gespeeld
2
2
1
2
1

Punten
15
9
7
7
2

Speler
Kees
Michael
Adrie
Nader
Qusai

Gesp.
6
3
3
3
3

Gew.
4
2
1
0
0

%
67
67
33
0
0

Dubbel

2

2

100

:

OTC TOERNOOIEN 2022 IN MAART, APRIL EN MEI
OTC staat voor Old Timers Club Nederland. Deze club is opgericht op 31 december 1981
en promoot het tafeltennissen voor mensen vanaf de leeftijd van
40 jaar. Leden van deze club organiseren het hele jaar door
toernooien in heel Nederland, altijd op een zondag. Bijna elke
zondag in het jaar is er ergens in Nederland wel een OTCtoernooi waar je aan kunt deelnemen.
De toernooien starten altijd om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven.
Officieel mag je met een OTC-toernooi meedoen vanaf 40 jaar,
maar vanaf 37 jaar is ook toegestaan. Iedereen kan lid worden van OTC; als je lid wordt
(slechts € 14,00 per jaar), krijg je korting op het inschrijfgeld voor een toernooi en wordt je
op de hoogte gehouden van toernooien die worden georganiseerd. Als OTC-lid betaal je €
4,00 inschrijfgeld voor een toernooi, € 5,50 als je geen OTC-lid bent.
Het zijn altijd gezellige toernooien en zeker de moeite waard om eens mee te doen.
DE PONGG

Nieuwsbrief 434

www.depinpongers.nl

9

TTV De Pin Pongers
28-02-2022

DE

PONGG

Je kunt er voor kiezen om zelf in te inschrijven voor een toernooi door gebruik te maken
van onderstaande informatie. Wel handig dat je dan dit ook even laat weten aan onze
wedstrijdsecretaris Albert, zodat mogelijk – als er meer interesse is- gezamenlijk vervoer
geregeld kan worden.
Wil je meedoen en niet zelf inschrijven: Albert verzorgt de inschrijving.
Dan volgen hieronder voor de maanden maart, april en mei de data en de
inschrijfadressen van de toernooien in 2022. OTC-toernooien verderop in het jaar
zijn ook bekend en zullen in een latere Nieuwsbrief worden gepubliceerd.
6 maart: ttv ALEXANDRIA’66, Rotterdam
Accommodatie: Tattistraat 23-25 (ingang Romanohof) tel: 010-2024618
Inschrijven bij: Nico de Lange, email: secretaris@ttv-a66.nl of telefonisch 0612956842
13 maart: DTTC’78 Appingedam
Accommodatie: Gymzaal “De Delta” Pastorielaan 2, 9901 CE Appingedam,
routebeschrijving op website.
Inschrijven bij: Ruud Peters, tel: 0596-567183, e-mail: rudi.en.corry@kpnplanet.nl
20 maart: John Brouwers veteranen toernooi – ttv A.T.C., Almere - AANVANG 10.30
uur
Accommodatie: ttc Meerblauw (ATC) Meerveldstraat 50, Sportpark Wierdenpark,
Almere Haven, tel: 036-5319510
**Inschrijven bij: Pim de Koekkoek, tel: 06-52666144
email: info@almeersetafeltennisclub.nl Inschrijfformulieren op de website van ATC
27 maart: Ton de Gruijl Memorial toernooi - GTV Vriendenschaar, Gouda
Accommodatie: Groen van Prinsterensingel 48b, Gouda. Aanvang 11.00 uur
Inschrijven bij: Dennis van Dijk tel: 06-12796647,
wedstrijdsecretaris@vriendenschaar.net
3 april Tielse TC Tiel
Accommodatie: Beethovenstraat 24, 4003 KX Tiel tel.: 0344 623676.
Informatie: zie tielsetc.nl, of vraag otc@tielsetc.nl.
Inschrijven bij: Jeroen Schreerder en Cris van Dalen, e-mail: otc@tielsetc.nl
24 april - Nederlandse Kampioenschappen Veteranen te Schiedam
Accommodatie: Margriethal, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA
Schiedam. Tel: 010-4700791
Aanvang dubbel
Aanvang enkel

10.00 uur
13.30 uur

Informatie en inschrijfformulieren op de website
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1 mei: TTV TIOS’51, Tilburg
Accommodatie: Hal TTV TIOS’51, Bladelstraat 2a, (achter Thermen Tilburg,
Naast Scouting Rey de Carle), Tilburg, tel:013-5711139
Inschrijven bij: Stef Berendsen. **Tel: 013-2110726 of Leon van Esch, e-mail:
senioren@tios51.nl

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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