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VAN DE REDACTIE
Afgelopen vrijdag hebben onze teams weer een
ronde in de NTTB-competitie gespeeld.
Team 1 en team 2 speelden thuis en behaalden
beide een mooie overwinning.
Hoe deze overwinningen tot stand kwamen, is
verderop te lezen.
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:
05
08
30

Anne Wesenbeek
Albert de Jong
Kees Verhoeven

Van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur heeft op 6 april vergaderd bij Lisette.
Janine was tijdens de laatste ALV verkozen tot
penningmeester en daarmee was het bestuur na lange tijd
met 4 leden gedraaid hebbend eindelijk voltallig met 5
personen.
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Op financieel gebied valt te melden dat de grootste rekeningen inmiddels zijn betaald.
We verwachten wel dat de komende tijd er meer gespeeld kan worden en dat de te betalen
rekeningen voor De Geerhoek en De Spil in vergelijking met het coronajaar 2021 daarmee
zullen stijgen. Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV zal hiermee rekening worden
gehouden door een lichte contributieverhoging.
Inmiddels zijn de rekeningen verzonden en heeft iedereen kunnen zien dat na lange tijd van
gelijkblijven de contributie per half jaar met € 5,00 is verhoogd.
Voorzitter René gaat aan de slag om een activiteitenkalender samen te stellen, zodat
iedereen kan zien welke toernooien en andere evenementen te verwachten zijn.
Deze activiteitenkalender zal steeds worden bijgewerkt en zal regelmatig worden
gepubliceerd in de Nieuwsbrieven.
Verder zijn we dringend op zoek naar uitbreiding van het ledenaantal. We willen onze
naamsbekendheid vergroten en we gaan onderzoeken of media als de Plattelandskrant en
de Roosendaalse Bode een platform kunnen bieden om onze club te promoten.
Verder nemen we (met dank aan Wim) contact op met basisschool De Stappen in Wouw,
om voor hun leerlingen een tafeltennis activiteit te organiseren.
Daarnaast is met name René natuurlijk al langer actief via social media, met name
Facebook, om de vereniging onder de aandacht te brengen.
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.

RUIME OVERWINNING TEAM 1 LEVERT EEN
TWEEDE PLAATS OP

8 - 2
De Pin Pongers (1)

Scaldina (1)

Verslag van Jac Rosenboom
Team 1 speelde afgelopen vrijdag een belangrijke thuiswedstrijd met als inzet de tweede
plaats in klasse 4B., een plaats die aan het einde van het seizoen recht geeft op een
promotiewedstrijd tegen een team uit de 3e klasse.
Inmiddels was bekend dat onze naaste concurrent voor plek 2 (het Ossendrechtse TCO)
4 punten had gehaald in hun op donderdag gespeelde wedstrijd tegen Het Markiezaat.
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Met een achterstand van 7 punten op TCO moest – om plek 2 te bereiken – daarom
minimaal met 8-2 worden gewonnen.
Op voorhand geen eenvoudige opgave in een klasse waar de teams elkaar in sterkte niet
zo heel veel ontlopen, maar wel de moeite van het proberen waard.
De start was goed: Rose-Marie wist te winnen van Peter en bracht de stand op 1-0.
René speelde goed tegen Remi, maar wist de 5e game net niet in winst om te zetten (8-11).
Daarmee kwam de tussenstand op 1-1 en kwam er enige twijfel opzetten of 8 punten wel
haalbaar waren.
De volgende partijen brachten hoop. Jac won gemakkelijk van Arthur en het dubbel (RoseMarie en Jac tegen Remi en Peter) was ook in het voordeel ons team: 3-1.
De daaropvolgende 4 wedstrijden werden allemaal gewonnen door De Pin Pongers en op
het scorebord stond zowaar een tussenstand van 7-1.
Met nog 2 wedstrijden te spelen moest één van de twee laatste partijen worden gewonnen
om op 8 punten te komen.
Jac waagde een eerst poging tegen Peter, maar verloor in een spannende wedstrijd nipt
met 9-11 in de 5e game.
Alle druk om het achtste punt te scoren kwam nu op de schouders van Rose-Marie, die in
de laatste wedstrijd van de avond in 4 games wist te winnen van Remi en daarmee het
achtste punt (en de tweede plek in de poule) voor het team binnen sleepte.
De tussenstand in klasse 4B
Team
Het Markiezaat (4)
De Pin Pongers (1)
TCO ’78 (1)
Smash ’76 (4)

Gespeeld
7
7
7
7

Punten
46
42
41
33

7
7
7
7

32
32
28
26

Scaldina (1)
Westerzicht (1)
Kerkwerve (1)
Hotak ’68 (4)

Speler
Rose-Marie
Koen
Jac
Walter
René

Dubbel

Gesp.
21
6
15
6
15

Gew.
15
4
8
3
7

%
71
67
53
50
47

7

5

71

De bovenste vier teams (Markiezaat, Pin Pongers, TCO en Smash) strijden verder tegen
elkaar in een promotiepoule waarin deze 4 teams nog 1 keer tegen elkaar spelen.
Zoals pas bekend is gemaakt door de competitieleiding spelen we op 22 april uit tegen
Markiezaat, op 29 april thuis tegen Smash en op 6 mei uit tegen TCO.
Het team dat dan uiteindelijk op plaats 1 eindigt promoveert rechtstreeks naar de 3e klasse,
het team dat op plaats 2 eindigt speelt om promotie tegen een team dat voorlaatste is
geworden in klasse 3B.
Het gaat nog spannend worden en hopelijk slagen we er in om in de top te eindigen.
We gaan er in ieder geval alles aan doen.
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MOOIE OVERWINNING VOOR TEAM 2

6 - 4
De Pin Pongers (2)

Het Markiezaat (7)

Verslag van Jac Rosenboom
Voor team 2 kwamen deze keer Adrie, Michael en Nader opdraven, om te spelen tegen
Debby, Dorien en Marvin van het Bergen op Zoomse Het Markiezaat.
Nader liet afgelopen wedstrijden al zien goed in vorm te zijn en veel te hebben geleerd van
de trainingen van Walter en wist in 5 games te winnen van Dorien.
De wedstrijd tussen Adrie en Marvin was helaas in 3 games voor de Bergse tegenstander.
Michael is een andere speler die regelmatig traint bij Walter en die duidelijk in stijgende lijn
is. Hij onderstreepte dit met een mooie overwinning op Debby in 3 games.
Het gelegenheidsdubbel Nader en Michael draaide goed en het leek of ze al jaren samen
dubbelden. Ze wisten na een spannende strijd (14-12, 11-8, 15-17 en 11-9) te winnen van
Marvin en Debby.
Adrie wist zich goed te herstellen en won gemakkelijk van Debby.
Ook Nader was goed op dreef en zette in 4 games Dorien aan de kant.
Een tussenstand van 5-1 was daarmee een feit.
Een dikke overwinning voor team 2 leek er aan te komen, maar dat bleek niet zo te zijn.
Van de laatste 4 wedstrijden ging er nog één naar ons team (Adrie won van Dorien), maar
het was alles bij elkaar genoeg om met 6-4 te winnen.
Meest verrassende speler in team 2: Nader, die sinds het begin van deze competitie maar
liefst 192 ELO-punten steeg, een ongekend hoog aantal.
De tussenstand in klasse 6B:
Team
Belcrum (11)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
Tanaka (6)
Het Markiezaat (7)

Gespeeld
6
6
5
6
5
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46
29
24
22
19

Nieuwsbrief 439

www.depinpongers.nl

5

Speler
Kees
Adrie
Nader
Michael
Qusai

Gesp.
12
12
12
9
9

Gew.
9
7
5
3
0

%
75
58
42
33
0

Dubbel

6

5

83
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Team 2 speelt nog 2 wedstrijden:



Op 15 april uit tegen Belcrum
Op 29 april uit tegen The Back Hands

Wie in deze klasse kampioen wordt is wel overduidelijk, maar het seizoen afsluiten met een
tweede plaats is zeker mogelijk.
Veel succes bij de laatste wedstrijden.

DORPSQUIZ IN DE SPIL OP 16 APRIL
In de vorige Nieuwsbrief was het al gemeld: op 16 april vindt in Dorpshuis De Spil de
officiële heropening plaats van de vernieuwde Grote Zaal.
Een van de activiteiten op die avond is een Dorpsquiz. Deelname door een delegatie van
onze vereniging zou een mooie kans zijn om de club te promoten, maar het ziet er naar uit
dat we te weinig leden en aanhang bij elkaar kunnen krijgen.
Jammer voor deze te missen kans.

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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