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VAN DE REDACTIE
Aflevering 435 van onze regelmatig verschijnende
Nieuwsbrief brengt uiteraard het laatste
competitienieuws. Deze keer een verslag van
team 2, dat afgelopen vrijdag een thuiswedstrijd
speelde tegen het Etten-Leurse Tanaka.
Team 1 was afgelopen weekend vrij.
In deze Nieuwsbrief tref je verder een verslag van
het OTC-toernooi bij Alexandria, een toernooi waaraan namens onze vereniging Albert en
Jac hebben deelgenomen.
Benieuwd naar hun prestaties in Rotterdam? Lees het op pagina 3 en 4 !!.
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 14 maart.
In deze uitgave besteden we in ieder geval weer aandacht aan de voorjaarscompetitie, met
net als nu slechts één verslag: de uitwedstrijd van team 1. Team 2 is dat weekend vrij.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand MAART speciale aandacht voor de
verjaardag van
18

Carel Vertegaal

Eerste voorzitter (van 1985 tot 1993) en erelid, net
als ons andere erelid Wim Groffen een van de
mannen van het eerste uur in onze vereniging.
Van harte gefeliciteerd !!

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.
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HET VERLOOP VAN DE COMPETITIE
De voorjaarscompetitie is al weer een paar wedstrijdrondes op gang.
Team 1 mag aanstaande zaterdag (12 maart) aantreden voor een uitwedstrijd tegen het
Zeeuwse Smash ’76, terwijl team 2 dat weekend vrij is.
Alles bij elkaar een wat vreemde competitie, met team 1 in een poule van 8, waarbij elke
tegenstander slechts één maal wordt ontmoet met daarna vervolgwedstrijden en team 2 in
een “normale” poule van 6, met steeds twee wedstrijden tegen dezelfde tegenstander (één
keer uit en één keer thuis).
Het is wel even wennen om te spelen in een poule van 8. We zijn gewend om twee keer
tegen dezelfde tegenstander te spelen, één keer uit en één keer thuis, maar dat gaat nu niet
gebeuren. Nadat ieder team één keer tegen elkaar heeft gespeeld, wordt een tussenstand
opgemaakt. De eerste vier gaan onderling door voor handhaving/promotie, de onderste vier
spelen voor handhaving/degradatie.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn op 18 maart en 8 april. Op beide data spelen team
1 en team 2 gezamenlijk in De Spil. Supporters zijn uiteraard van harte welkom.

ALBERT EN JAC WINNEN PRIJZEN BIJ OTC
TOERNOOI ALEXANDRIA ’66 IN
ROTTERDAM
Op zondag 6 maart (gisteren dus), organiseerde TTV Alexandria ’66
uit Rotterdam een OTC-toernooi, met Albert en Jac als
vertegenwoordigers van De Pin Pongers.
Tom (ook een trouwe deelnemer aan OTC-toernooien) had andere
afspraken op die dag en kon dus niet mee.
Na het schoon krabben van de autoruiten kon Jac rond 8.30 uur vanuit Oud Gastel
vertrekken om Albert op te halen. Via Fijnaart ging de reis zonder oponthoud naar
Rotterdam, waar we om 9.30 uur aankwamen.
Tijd voor een kopje koffie en even inspelen, waarna het toernooi om 10.15 uur van start
ging.
Er waren 52 deelnemers, best wel veel voor een OTC-toernooi, en deze werden op sterkte
verdeeld over 7 poules: 3 poules van 8 en 4 poules van 7.
De sterkste poule werd omgedoopt tot poule A, de één na sterkste poule was poule B, enz.
t/m poule F.
Albert werd geplaatst in poule B, Jac in Poule C.
Beiden kwamen in een 7-kamp terecht, met dus 6 te spelen wedstrijden.
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Albert begon de dag wat minder, verloor
zijn eerste wedstrijd, maar wist daarna al
zijn wedstrijden te winnen.
Door 5 van de 6 wedstrijden te winnen wist
Albert beslag te leggen op de eerste plaats.
Jac had een betere start, won 3 partijen op
rij om daarna tegen de eerste nederlaag op
te lopen. Daarna werd nog één wedsstrijd
verloren, maar met winst in 4 van de 6
partijen viel hij nog in de prijzen en werd
uiteindelijk een derde plaats behaald.
Tussen de middag werd het toernooi even
stilgelegd en werd door
Boven: Jac tegen James.
de vereniging Alexandria
Inzet: winnen is plaats 2, verliezen is plaats 3.
een kopje soep en een
Het werd dus plaats 3.
broodje aangeboden.
Na afloop was er nog een biertje voor Albert (jammer genoeg was de
bierkeuze in Rotterdam erg beperkt) en een alcoholvrije verfrissing voor
chauffeur Jac.
Rond 15.30 uur gingen we weer terug naar Brabant en kon worden
teruggekeken op een gezellig en succesvol toernooi.

NA AFLOOP: DE PRIJSUITREIKING
Links:
Jac wordt derde en neemt zijn prijs in ontvangst.
Rechts:
De eerste
prijs voor
Albert.
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LASTIGE TEGENSTANDER VOOR TEAM 2

3 - 7
De Pin Pongers (2)

Tanaka (6)

Verslag van Jac Rosenboom
Vrijdagavond 4 maart en team 2 wacht een competitiewedstrijd tegen Tanaka (6) uit EttenLeur.
Er werden twee tafels opgezet, 1 tafel om competitie op te spelen en 1 tafel om vrij te
spelen voor Kees, Tom en Jac, met af en toe wat tijd voor deze 3 heren om team 2 te
coachen.
Onze mannen in de strijd waren Adrie, Nader en Qusai.
De tegenstanders kwamen opdagen met Bjorn, Chantal en Joyce, 3 spelers met een best
wel aardige rating. Afgaande daarop zou het wel eens een lastige wedstrijd kunnen worden,
en dat werd het ook voor onze spelers.
Het begin was best spannend met verlies in de 5e game (8-11) van Nader tegen Chantal en
Adrie tegen Joyce (7-11).
Qusai kon het niet redden tegen Bjorn. Het dubbel (Nader en Qusai tegen Joyce en Bjorn)
speelde niet slecht, maar verloor uiteindelijk in 4 games.
Daarmee was een tussenstand van 0-4 bereikt en dat zag er niet goed uit.
Adrie wist zijn volgende wedstrijd duidelijk te winnen (11-2, 11-7 en 11-4) en bracht
daarmee het eerste punt voor team 2 op het scorebord.
Na nipt verlies van Nader tegen Bjorn (met 10-12 in de 5e game en verlies van Qusai tegen
Joyce) was het weer de beurt aan Adrie om zijn tweede partij van de avond te winnen.
De tussenstand kwam daarmee op 2-6.
Qusai wist in de voorlaatste wedstrijd zowaar een game af te snoepen van Chantal, maar
de grootste verrassing was in de laatste wedstrijd van de avond tussen Nader en Joyce.
Joyce heeft een veel hogere rating dan Nader, maar met goed spel wist Nader zonder ook
maar één game af te staan te winnen: 11-9, 11-9 en 11-9.
Deze actie leverde Nader een ongekend hoog aantal ELO-punten op, maar liefst 63 !!
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Boven: Nader in actie tegen Bjorn.
Rechts: Adrie tegen Chantal.

De stand na 3 speelrondes:
Team
Belcrum (11)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
Tanaka (6)
Het Markiezaat (7)

Gespeeld
3
3
2
2
2

Punten
23
12
9
9
7

Speler
Kees
Michael
Adrie
Nader
Qusai

Gesp.
6
3
6
6
6

Gew.
4
2
3
1
0

%
67
67
50
17
0

Dubbel

3

2

67

:
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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