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VAN DE REDACTIE 
In aflevering 438 van onze Nieuwsbrief wordt 
verslag gedaan van de prestaties van onze 
competitieteams. Beide teams speelden een 
uitwedstrijd en beide teams wisten met 7-3 te 
winnen. 
Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor een 
aantal punten uit onze Algemene 
Ledenvergadering, die op 25 maart heeft plaats 
gevonden en een oproep om deel te nemen aan de Dorpsquiz in De Spil op 16 april. 
 
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 een week verschijnen, 
namelijk op maandag 11 april. 
In deze uitgave besteden we dan in ieder geval weer aandacht aan de voorjaarscompetitie, 
met aanstaande vrijdag (8 april) thuiswedstrijden in De Spil van team 1 en team 2. 
Team 1 ontvangt Scaldina (1), team 2 speelt tegen Het Markiezaat (7). 
Toeschouwers, coaches en andere belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand APRIL vragen we aandacht voor de 
verjaardagen van: 
 
08 Albert de Jong 
30 Kees Verhoeven 
 
 
Allebei 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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ALV OP VRIJDAG 25 MAART 2022 
Op vrijdagavond 25 maart werd in Dorpshuis De Spil 
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 
gehouden. 
Met 12 aanwezigen was sprake van een redelijk 
gemiddelde opkomst, zoals we die al jaren kennen 
bij onze vereniging. 
 
Van de ALV is weer een verslag gemaakt, dat op 
verzoek van de aanwezigen voortaan wat eerder zal 
worden toegezonden. 

Het was gebruikelijk om het verslag van de huidige vergadering pas toe te sturen vlak voor 
de volgende ALV, dus over een klein jaar. Dit is toch wel een lange periode en veel is dan 
weer weggezakt. Er is dan ook besloten om dit te verkorten. 
Alle leden en belangstellenden krijgen over ongeveer een maand het verslag van de 
afgelopen ALV via de mail toegezonden. 
 
We vermelden in deze Nieuwsbrief enkele onderwerpen die tijdens de ALV aan de orde zijn 
geweest. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Onze huidige statuten stammen uit 1998 en zijn inmiddels op een aantal punten 
achterhaald. 
Zo bieden de huidige statuten geen mogelijkheid tot digitaal vergaderen, dient de 
bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van bestuurders in overeenstemming te zijn 
met huidige wet- en regelgeving (met name WBTR: Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) en privacyregels die voortvloeien uit de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
 
SAMENWERKING 
We bieden onze leden de mogelijkheid om op dinsdag in De Geerhoek te komen trainen en 
op vrijdag in De Spil competitie te spelen of vrij te spelen. 
Beide avonden worden wisselend bezet en vaak zijn het dezelfde spelers/speelsters waar 
we tegen trainen/spelen. 
Het bestuur heeft het idee opgepakt om samen te werken met een kleine vereniging in de 
directe nabijheid. 
Opzet is dat leden van De Pin Pongers mee kunnen doen met trainen, vrij spelen bij die 
andere vereniging en dat andersom leden van die andere vereniging bij De Pin Pongers 
welkom zijn op onze speelavonden. Dit kan leiden tot volle speelavonden en de 
mogelijkheid om eens tegen een ander te spelen.  
Het uitbreiden van speelmogelijkheden en het aanvullen van groepen zal voor leden van 
beide verenigingen geen financiële consequenties hebben. De door hen gehuurde 
speelruimte is toch al vastgelegd en is niet afhankelijk van het aantal aanwezigen. 
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PRIVACY REGELING 
Volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming is het verplicht om actief 
stappen te ondernemen rondom het vastleggen en openbaren van privacy gevoelige 
gegevens. 
Ter plekke is een formulier uitgedeeld en ingevuld, aan de hand waarvan iedereen kan 
aangeven met welke gegevensverwerkingen men wel of niet akkoord gaat. 
Iedereen die dit formulier nog niet heeft ingevuld kan binnenkort via de mail een exemplaar 
verwachten, met het verzoek dit in te vullen. 
 
VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Met het terugtreden van Eelco als penningmeester is deze vacature tijdelijk door René 
waargenomen. 
Het bestuur heeft inmiddels Janine bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. 
Zij gaat de rol van penningmeester op zich nemen. 
 
VASTSTELLEN CONTRIBUTIE  
Er zijn enkele sponsoren weggevallen en wegens corona zijn de zaalhuurlasten tijdelijk 
minder hoog geweest. Een contributieverhoging op termijn zal hoogstwaarschijnlijk daarom 
wel noodzakelijk zijn. 
De meerderheid van de aanwezigen stelt voor dat een geleidelijke contributieverhoging 
beter is en er is besloten om deze met € 5,00 per half jaar te verhogen. 
 
 

EEN BERICHTJE VAN ONZE PENNINGMEESTER 
 
Beste Pin Pongers, 
 
Vorige week vrijdagavond, 25 maart 2022, vond in De Blauwe Zaal van Dorpshuis De Spil 
te Wouwse Plantage de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van TTV De Pin 
Pongers plaats. Uiteraard zijn onder andere de financiën weer besproken, waarna tijdens 
het agendapunt "Mededelingen en voorstellen bestuur" de ALV heeft besloten tot een 
contributieverhoging over te gaan.  
Voor het eerst in jaren, en dan zouden we de archieven in moeten duiken, wordt een kleine 
verhoging doorgevoerd. Het leven wordt duurder en daar hoort ook het verenigingsleven bij.  
 
Een dezer dagen kunt u de contributienota van het voorjaar 2022 in uw mailbox 
verwachten. Hierin zijn de actuele tarieven opgenomen. De mail zal nog afkomstig zijn van 
voorzitter René Schijven, daar de meeste facturen al klaar stonden voor verzending. 
Gaarne, conform de voorwaarden van het huishoudelijk reglement op onze website, de 
verschuldigde contributie weer binnen 30 dagen over te maken op het bekende 
bankrekeningnummer, zodat de continuïteit van ons clubje gewaarborgd blijft. Namens het 
bestuur: dank je wel!  
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GEZOCHT: DEELNEMERS AAN DE DORPSQUIZ 

Van het bestuur van Dorpshuis De Spil ontvingen we volgend bericht: 
 
Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn we de afgelopen jaren druk bezig geweest met 
het multifunctioneel maken van de grote zaal. Mede door Corona is dit allemaal wat 
langzamer gelopen dan vooraf verwacht, maar inmiddels zijn we in de afrondende fase 
beland. En wat wellicht nog beter nieuws is, we mogen het ook weer samen vieren! 
Graag nodigen wij jullie dan ook allemaal uit om een kijkje te komen nemen naar het werk 
dat met name door onze vrijwilligers weer verzet is.  
Van diverse gebruikers hebben we reeds vernomen dat zij met een team willen meedoen 
aan de dorpsquiz. Dit lijkt ons erg leuk en we dagen dan ook de overige gebruikers uit om 
deze de gezellige strijd aan te gaan? Vooraf inschrijven is niet nodig! 
 
Het lijkt een goed idee om deze uitdaging aan te gaan en onder de naam van De Pin 
Pongers onze gezichten te laten zien en deel te nemen aan de Dorpsquiz. 

 
Adrie, Jac en Walter hebben 
zich inmiddels al opgegeven, 
maar we zoeken nog 
versterking. 
 
AARZEL NIET, GEEF JE OP 
VOOR DEZE QUIZ EN WE 
MAKEN ER SAMEN EEN 
GEZELLIG AVONDJE VAN. 
 
Geef je op via 
redactie@depinpongers.nl 
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PIN PONGERS 1 RICHT ZICH WEER OP 

 

Verslag van René Schijven 
 
Vrijdagavond 1 april 2022 mochten de senioren van Pin Pongers 1 weer de wei in om een 
avondje te ballen in het pittoreske Kerkwerve in Zeeland. Na de nederlaag van een week 
eerder was het team in poule B van de 4e klasse afgezakt naar de derde plaats, maar was 
er vooral weer de behoefte om weer eens de smaak van een overwinning te proeven. Voor 
het duel in gymzaal De Werve was het tot op de dag zelf nog onduidelijk wie er namens ons 
vlaggenschip in actie zou komen, daar het team te maken heeft met ziekte en lichte pijntjes. 
Uiteindelijk werd besloten om Rose-Marie (X), René (Y) en Walter (Z) te laten afreizen.  
 
De Zeeuwen bivakkeren in de onderste regionen van onze klasse, maar hebben in het 
verleden bewezen in eigen huis vaak sterker voor de dag te komen dan in uitwedstrijden. 
En ofschoon, en dat is dan ook het mooie aan de TT-App, we een 20-4 voorsprong in 
onderlinge wedstrijden hebben, was het team er in eerste instantie, en ook gezien de 
fysieke staat van de spelers, niet bepaald gerust op. Je weet het maar nooit in Zeeland. De 
thuisploeg trad aan met Rien (A), Robin (B) en Kees (C), waarbij laatstgenoemde zo maar 
net voor aanvang van derde wedstrijd de arena betrad. Omdat de gastheren maar één team 
actief hebben in de afdeling Zuidwest is het, als je zelf niet hoeft te spelen, zoeken naar 
mogelijkheden om jezelf te entertainen. Natuurlijk gaat het om de punten, maar de spelers 
van beide teams zijn vooral toch ook heel blij dat weer gespeeld kan worden zonder de 
nodige corona restricties. 
 
Rien tegen Rose-Marie werd een openingspartij met twee totaal verschillende speelstijlen 
tegen elkaar. Rien voert de penhoudergreep prima uit, maar halverwege de vierde game 
had Rose-Marie het lek boven: 10-12, 11-6, 13-11, 7-11 en 8-11. Gelijk een vijfgamer in de 
eerste partij, wordt het zo’n avond? Nee, en maar goed dat we deze partij in de tas hebben 
ook! Robin tegen René was een partij die in het verleden nog nooit had plaatsgevonden en 
heel snel afgelopen had kunnen zijn. De voorzitter raakte aanvankelijk geen bal, maar 
richtte zich in de tweede game prima op. Robin deed er echter nog een schepje bovenop en 
trok de tussenstand weer gelijk. Kees tegen Walter werd een partij vol fouten van beide 
kanten, waarbij de variatie van Walter de doorslag gaf: 1-2. 
 
Vooraf werd nog even gedacht aan een gelegenheidsdubbel René en Walter, onder het 
mom van “we gaan zien wat de avond brengt”, maar Walter besloot zich deze avond op het 
enkelspel te richten, terwijl de van een blessure teruggekeerde René de mogelijkheid 

 3   -  7 
 
 
Kerkwerve (1)          De Pin Pongers (1)
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geboden werd om ritme op te doen. Omdat Robin namens de thuisploeg niet speelde 
groeide onze kansen eigenlijk meteen. In drie snelle games werd de voorsprong 
uitgebouwd naar 1-3, lekker! 
 
Rose-Marie mocht blijven staan voor de tweede partij en het leek alsof tegenstander Robin 
het na zijn eerste partij wel prima vond. Of hij zag na enkele punten geen mogelijkheden 
zijn opponent te kraken: wederom in drie games ging het punt naar De Pin. Walter voelde 
zich tegen Rien geen moment in de wedstrijd, maar daar leende het spel van de Zeeuw zich 
ook niet voor. Het onorthodoxe levert een fraai spel op, maar niet altijd even effectief. In een 
vreemde pot werd het dan ook: 9-11, 13-11, 7-11 en 8-11 voor Walter, tussenstand: 1-5. 
 
René verdedigde tegen Kees een head-to-head van 3-1, waarbij de laatste drie partijen 
allen gewonnen werden. Deze avond kon de Kerkwerver wat terugdoen, René mist duidelijk 
nog ritme en vorm om zich te kunnen meten met de betere spelers in deze klasse. 
Wederom raakte hij in de eerste game niets en leek ie in de tweede game terug te komen. 
Een gamepoint werd gemist en Kees drukte door, waardoor het tweede verliespunt van De 
Pin Pongers (en van René) genoteerd kon worden: 2-5. 
 
In het laatste blok ging het snel. Walter liet Robin totaal kansloos en ook Rose-Marie kon 
haar head-to-head tegen Kees (3-1) niet uitbouwen: 3-6. Coach Walter zei na zijn zege dat 
het mooi zou zijn als we de overwinning nog konden uitbouwen en tegen Rien werd voor 
René nog wel genoeg mogelijkheden toegedicht. De voorzitter geloofde eveneens in die 
kansen en boekte uiteindelijk tegen hem nog een heel eenvoudige zege, waardoor de 
hatelijke persoonlijke 0 ook van het bord af was: 3-7. 
 
Na nog even te hebben geborreld in een hokje van 2 bij 2 kon de terugreis naar ons 
Brabant weer begonnen worden. Zeeland uit, niet altijd makkelijk en leuk, was dit keer wel 
makkelijk en leuk. Volgend week weer tegen Zeeuwen; ditmaal Scaldina (1) uit Zierikzee; 
maar dan wel in De Spil.  
 
De tussenstand in klasse 4B 

 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Het Markiezaat (4) 6 40  Rose-Marie 18 12 67 

TCO ’78 (1) 6 37  Koen 6 4 67 

De Pin Pongers (1) 6 34  Jac 12 6 50 

Scaldina (1) 6 30  Walter 15 7 47 

Westerzicht (1) 6 28  René 3 1 22 

Smash ‘76 (4) 6 28      

Kerkwerve (1) 6 23      

Hotak ’68 (4) 6 20  Dubbel 6 4 67 

http://www.depinpongers.nl/
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MOOIE OVERWINNING VOOR TEAM 2 

 
Verslag van Kees Verhoeven 
 
Nader, Adrie en Kees gingen naar Etten Leur waar het strijdperk al klaar lag en Remco, 
Chantal en Björn onze tegenstanders waren. 
Remco en Nader “tastten” elkaar af en Nader weet zijn weg te vinden in de eerste game. 
Ook in de tweede is onze Nader sterk, evenals in de derde. Eerste punt is binnen. 
Kees begon sterk tegen Chantal en won de eerste ook. In de tweede game was zij ook 
geen bedreiging en in de derde was ze gebroken, tweede punt voor ons. 
Björn en Adrie maakten het spannend. na 10-10 wordt het 14-16. De tweede wint Adrie met 
zijn services. Het gaat erg gelijk op overigens. De derde gaat nipt naar Björn, 11-9, 
spannend!!. De vierde is overtuigend voor Tanaka, Adrie staat onder druk. 
Jammer, maar het derde punt is voor de tegenpartij. 
 
Nader en Kees dubbelden tegen Remco en Chantal. 
In 3 games weten onze mannen het derde punt overtuigend binnen te halen. 
Chantal en Nader houden elkaar in evenwicht, dat blijkt wel uit de gamestanden 10-12 en 
11-13… In de derde slaat hij zich overtuigend naar de overwinning en ons 4e puntje is 
binnen, gaat lekker. 
Adrie won de eerste 2 games van Remco, maar moest de volgende 2 afgeven. Altijd 
THRILLING, 2-2 in gamestand, Uiteindelijk weet Adrie knap staande te blijven (9-11) en laat 
hij zich feliciteren door Remco. 5e puntje voor ons. al minimaal gelijkspel dus. 
Kees begon goed tegen Björn door de eerste te pakken met 9-11. maar de tweede ging niet 
op dezelfde manier verder… Onze man schakelde in de derde game zijn spel naar meer 
topspinballen en won daarmee de game, evenals de laatste. 
 
Adrie en Chantal traden aan en Chantal heeft moeite met de services van Adrie, en hij 
heeft moeite met zichzelf, omdat zijn slagen hem niet de punten geven die hij graag zou 
willen. Maar zijn service is zijn wapen… Op het moment dat Chantal er eentje “door” heeft, 
schakelt onze nestor over naar een andere smerige opslag.. puntje erbij.. 
Nader zet Björn flink onder druk in de eerste, maar redt het nét niet. (13-11) Ook in de 
tweede en derde is het net niet genoeg. 
Maar Nader heeft een supergoede avond gespeeld, TWEE punten binnengesleept, én met 
dubbelen gewonnen. KNAP gedaan Nader. 
  

 

3  -  7 
 

Tanaka (6)           De Pin Pongers (2) 
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De laatste partij van Remco en Kees was een korte partij waar ik niet veel over ga schrijven. 
Ik zat mentaal niet op het juiste niveau en Remco heeft dat afgestraft. 
Uitslag toch heel netjes, 3-7. 
De thuiswedstrijd had als uitslag óók 3-7 waarmee we elkaar in evenwicht houden. 
 
De tussenstand in klasse 6B: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (11) 5 36  Kees 12 9 75 

The Back Hands (7) 5 24  Adrie 9 5 56 

De Pin Pongers (2) 5 23  Nader 9 3 33 

Tanaka (6) 5 22  Michael 6 2 33 

Het Markiezaat (7) 4 15  Qusai 9 0 0 

        

    Dubbel 5 4 80 

 
MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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