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VAN DE REDACTIE
Dit is aflevering 437 van onze Nieuwsbrief, een
Nieuwsbrief die wegens omstandigheden een
dag later wordt verzonden dan oorspronkelijk in
de planning lag.
De oorzaak: een opkomende griep met
verkoudheid, keelpijn en daar bovenop wat
inspanningen die achteraf gezien beter niet
hadden kunnen worden uitgevoerd: meehelpen
met het verbouwen van de badkamer:

In deze Nieuwsbrief tref je in ieder geval het laatste competitienieuws aan.
Team 1 en team 2 hebben afgelopen vrijdag thuis in De Spil gespeeld, en liepen allebei
helaas tegen een nederlaag aan.
Verderop lees je meer over deze wedstrijden.
In deze Nieuwsbrief verder wat losse aankondigingen.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl
De volgende Nieuwsbrief zal als de planning goed verloopt over twee weken verschijnen,
namelijk op maandag 4 april.
In deze uitgave besteden we dan in ieder geval weer aandacht aan de voorjaarscompetitie,
met wedstrijdverslagen van de uitwedstrijden van team 1 en team 2.
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Team 1 mag vrijdag 1 april naar Zeeland reizen om daar te spelen tegen Kerkwerve (1),
terwijl team 2 het op dezelfde dag wat dichterbij mag opnemen tegen het Etten-Leurse
Tanaka (6).

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand MAART vragen we 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.

TER HERINNERING: ALV OP VRIJDAG 25 MAART
Aanstaande vrijdagavond 25 maart houden we in Dorpshuis De Spil onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV).
Het bestuur legt verantwoording af naar de leden,
kijkt samen met jullie terug naar het afgelopen jaar
(2021) en maakt plannen bekend voor toekomstig
beleid.
Inmiddels heeft iedereen via de mail een
uitnodiging voor de ALV en de bijbehorende
documenten ontvangen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst, zeker gezien de onderwerpen die
besproken gaan worden.
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PIJNLIJKE NEDERLAAG VOOR TEAM 1

3 - 7
TCO ’78 (1)

De Pin Pongers (1)
Verslag van Walter van Gils

Op voorhand dachten we dat zowat elke wedstrijd in deze ontmoeting beide kanten op kon
vallen, en dat bleek ook zeker, wat terug te zien is in de uitslag met maar liefst 6 wedstrijden
in 5 games.
Het begon nog met een 3-game winst van Rose-Marie tegen Ronny, die wel een lastig spel
heeft, maar tegen Rose-Marie teveel achterin bleef staan, wat prima door haar werd
afgestraft door steeds zelf de aanval te zoeken.
Koen mocht daarna aan de bak tegen Judith. Af en toe kwam het wapen van Koen, die
snelle forehand topspin, afgewisseld met de tragere bolle spinbal, goed in stelling. Helaas
was hij ongeveer even zo vaak zoekende naar de juiste timing. Vier games lang ging het
erg gelijk op, met steeds maar 2 punten verschil, maar in de laatste game nam Judith met
een paar goede blocks en backhands snel een ruime voorsprong die ze niet meer af gaf.
De wedstrijd van Walter tegen Michiel verliep qua score vergelijkbaar. Walter was wat
zoekende en wisselde prima aanvalsballen af met slordigheid of juist net te passief spel.
Naar het einde toe lukte het Walter steeds minder om goed geconcentreerd te spelen en
dat, naast een paar heerlijke blockballen van Michiel, gaf de doorslag.
2-1 achter, even beraad en van daaruit de keuze om Koen en Rose-Marie te laten
dubbelen. Een goede keuze, de 3e game ging verloren maar verder kwamen ze niet in de
problemen. Mooi dubbeltje.
Koen kon vervolgens nogmaals weer wat van zijn trainingsachterstand wegwerken: weer
een 5-gamer. Koen was toch wel overwegend de bovenliggende partij, maar Ronny pakte
knap de 2 games die closer waren. In de 5e game besloot Koen net zolang dezelfde lastige
service te spelen totdat Ronny hem goed terug had. Bye bye variatie. Dit hielp de wedstrijd
over de streep.
Rose-Marie speelde vervolgens prima tegen Michiel. Nog nooit was ze zo dichtbij. Ze
speelde geconcentreerd, gevarieerd en ging waar het kon de punten zelf halen. Michiel op
zijn beurt blijft juist vooral gevaarlijk door te counteren, en ook zijn block is een wapen
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(categorie hoe harder je slaat, hoe harder de bal terug komt vliegen….). De wedstrijd werd
wat tactischer maar bleef gelijkwaardig. Iemand moest hem winnen, en dat werd Michiel.
Even een tussenstand: na al die lange wedstrijden was het 3-3, en de wedstrijd kon alle
kanten nog op.
Dat gold ook voor de wedstrijd van Walter tegen Judith. De laatste kwam er vaak goed door
met haar backhand, Walter met de zijne. Beiden hadden een prima block. Ofwel: redelijk
het zelfde spel waar Walter wel iets vaker naar achter en heen en weer loopt. Moeilijk om
door te komen voor beiden, ook hier weer 5 games, maar op het einde liep Judith er ineens
vlot doorheen. Weer een min-score op een 5-gamer.
Koen sloot in stijl af… tenminste: weer een 5-gamer die werd verloren. Michiel is ook voor
Koen een lastige tegenstander, omdat hij er juist niet te veel snelle spinballen tegen moest
spelen, maar tactisch de rally open moest breken. Dat lukte regelmatig goed, maar net niet
vaak genoeg om de wedstrijd uit het vuur te slepen. Eind 5 e game had Michiel ook wel een
paar heel lekkere blocks.
Walter tegen Ronny daar kunnen we kort over zijn. Dat was de wedstrijd ook.
Rose-Marie gaf Judith meer tegenstand, maar de laatste bleek de vrouw te zijn die deze
avond het meest in vorm was.
Daarmee was TCO uitgelopen tot een stevige 3-7 winst. Het zat per wedstrijd meestal dicht
bij elkaar zoals voorspeld, maar de overwinning was dik verdiend voor TCO. Op naar de
terugwedstrijd!
De tussenstand in klasse 4B
Door de nederlaag tegen TCO zijn we een plaats gezakt, staan niettemin nog op een mooie
tweede plek.
Aan de spelers van team 1 de uitdaging om deze plaats te behouden of liever nog een
plekje te stijgen.
Het gaat zoals het er nu uit ziet een spannende slothelft worden.
Team
Het Markiezaat (4)
De Pin Pongers (1)
Scaldina (1)
Westerzicht (1)
TCO ’78 (1)
Smash ‘76 (4)
Kerkwerve (1)
Hotak ’68 (4)

Gespeeld
5
5
5
5
4
5
4
5

Punten
32
27
26
26
23
21
18
17

Speler
Rose-Marie
Koen
Jac
Walter
René

Dubbel

:
:
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Gesp.
15
6
12
12
0

Gew.
10
4
6
4
0

%
67
67
50
33
0

5

3

60
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LASTIGE TEGENSTANDER VOOR TEAM 2

4 - 6
De Pin Pongers (2)

The Back Hands (7)

Verslag van Jac Rosenboom
Op vrijdagavond 18 maart speelde team 2 tegen een team van Back Hands.
Qusai, Michael en Kees namen het op tegen Hans, Tommy en Ad.
Het ontbreekt Qusai aan de nodige wedstrijdervaring en dat was aan de uitslagen wel te
merken. Qusai wist geen enkele game te winnen, maar onder leiding van onze trainer
Walter zal het moment dat hij zijn tweede wedstrijd in competitie zal winnen hopelijk niet te
lang meer duren. Aan het komen trainen zal het in ieder geval niet liggen.
De andere speler met weinig wedstrijdervaring (Michael) verloor zijn eerste en zijn tweede
wedstrijd zonder een game te winnen, maar pakte in zijn laatste partij tegen Ad de eerste
game, verloor game 2 en 3, won vervolgens game 4.en wist er dus een vijfde en
beslissende game uit te slepen. Zeker niet onverdienstelijk, de laatste game ging echter met
minimaal verschil (11-13) naar Ad.
Dan de man met de meeste wedstrijdervaring: Kees.
Trouwe bezoeker van de trainingsavonden en de man van de wedstrijd !!
Wist Kees de eerste wedstrijd tegen Ad nog in vijf games te winnen, gaandeweg de avond
ging het steeds beter. Tegenstander twee (Tommy) werd in 4 games verslagen en Kees
gunde tegenstander drie (Hans) geen enkele game.
Door ook nog (met Michael) het dubbel te winnen, leverde Kees een superprestatie, terug te
zien in zijn hoge winstpercentage.
De tussenstand in klasse 6B:
Team
Belcrum (11)
The Back Hands (7)
Tanaka (6)
De Pin Pongers (2)
Het Markiezaat (7)

Gespeeld
3
4
4
4
3
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Speler
Kees
Adrie
Michael
Nader
Qusai

Gesp.
9
6
6
6
9

Gew.
7
3
2
1
0

%
78
50
33
17
0

Dubbel

4

3

75
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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