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VAN DE REDACTIE 
In deze Nieuwsbrief besteden we natuurlijk weer 
aandacht aan de competitie, met deze keer alleen 
een verslag van team 1. Team 2 was afgelopen 
weekeinde vrij. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief een verslag van de 
Nederlandse Veteranenkampioenschappen in 
Schiedam en aandacht voor een initiatief in de 
vorm van een zomercompetitie, waarbij in de maand juni en het begin van juli de 
mogelijkheid wordt geboden om een aantal wedstrijden te spelen in een periode waarin 
normaal gesproken het wedstrijdelement ontbreekt. 
 
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 2 mei. 
In deze uitgave natuurlijk weer uitgebreid aandacht voor de gespeelde 
competitiewedstrijden van team 1 en team 2 en we zien wel wat we verder nog kunnen 
publiceren. 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand APRIL vragen we aandacht voor de 
verjaardagen van: 
 
05 Anne Wesenbeek 
08 Albert de Jong 
30 Kees Verhoeven 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur is de afgelopen periode niet bij elkaar geweest. 
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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ZOMERAVOND TEAMCOMPETITIE 
Wedstrijdsecretaris Albert attendeerde ons al via de mail op een initiatief vanuit de 
vereniging ODT: een flexibele zomeravond teamcompetitie. 
Deze competitie zal met team van 2 of 3 personen op een viertal vrijdagavonden worden 
gespeeld, te weten: 3 juni, 10 juni, 24 juni en 1 juli 2022. 
Het is de bedoeling om deze competitie te spelen bij enkele verenigingen in West-Brabant. 
 
Hoe werkt het? 
Kort gezegd komt het op het volgende neer. 
 Er wordt gespeeld in teams van 2 of 3 personen. Je beslist zelf of je met 2 of 3 

personen op een avond meedoet. 
 Je speelt als team iedere avond een wedstrijd tegen een ander team 
 Er worden per avond door iedereen 2 of 3 wedstrijden gespeeld (best-of-five tot 11 

punten). 
 Een team moet altijd met 2 of 3 personen aantreden voor een wedstrijd. Je kunt iedere 

week gezellig met hetzelfde team meedoen. Maar je kunt ook iedere week met een 
ander team deelnemen. 

 De wedstrijdleiding zorgt dat op iedere avond voor ieder team één wedstrijd wordt 
ingepland in een zaal in West-Brabant. Dit kan 2 tegen 2, 2 tegen 3 of 3 tegen 3 zijn. 
Dit wordt zoveel mogelijk op rating gedaan. 

 Bij een wedstrijd van 2 tegen 2 worden 5 wedstrijden gespeeld (4 enkels, 1 dubbel) 
 Bij een wedstrijd van 2 tegen 3 worden 6 enkelwedstrijden gespeeld. Als beide teams 

dit willen, kan er als 7e wedstrijd een dubbelspel worden gespeeld. Dit moet voor het 
begin van de eerste wedstrijd worden afgesproken. 

 Bij een wedstrijd van 3 tegen 3 worden 6 enkelwedstrijden gespeeld (iedereen speelt 2 
enkelwedstrijden). Indien beide teams dit willen, kan er als 7e wedstrijd een 
dubbelspel worden gespeeld. Dit moet voor het begin van de eerste wedstrijd worden 
afgesproken. 

 Aan het eind van de competitie wordt er een eindstand opgemaakt. Iedere speler van 
een team krijgt bij winst van het team 3 punten, bij een gelijkspel 2 punten en bij 
verlies 1 punt. 

 Inschrijven kan tot woensdag 18.00 uur vóór de eerstvolgende speeldag (vol is vol). 
 De wedstrijden van iedere avond worden op woensdagavond, 2 dagen vóór de 

eerstvolgende speeldag op vrijdag, bekend gemaakt. 
 Er wordt een individueel eindklassement opgemaakt na afloop van alle speelronden. 

De winnaar verdient ‘eeuwige roem’. 
 De gespeelde wedstrijden tijdens de zomercompetitie tellen niet mee voor de ELO-

ratings 
 Deelname aan de zomercompetitie is voor iedereen gratis. 

 
Meer informatie kun je vinden op de website van de Afdeling ZuidWest:  
https://zuidwest.nttb.nl/competitie/zomercompetitie-nttb-zuidwest/ 
 
Wil je meedoen? Laat dit weten aan Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

http://www.depinpongers.nl/
https://zuidwest.nttb.nl/competitie/zomercompetitie-nttb-zuidwest/
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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KLEINE NEDERLAAG TEAM 1 TEGEN KOPLOPER 

 
Verslag van Jac Rosenboom 
Afgelopen vrijdag moest team 1 het opnemen tegen de koploper: Het Markiezaat (4) uit 
Bergen op Zoom. 
Met Rose-Marie achter het stuur werd eerst Jac en daarna René opgehaald. 
Het Markiezaat-team wachtte daar met Judith, Pascal en Robert. 
Interim-coach Koen was ook aanwezig, wist goede tips te geven die zeker op prijs werden 
gesteld. 
 
Na ingespeeld te hebben werd begonnen met de wedstrijd tussen Robert en René, een 
wedstrijd die gezien het grote verschil in rating naar verwachting door Robert werd 
gewonnen. René speelde niettemin niet onverdienstelijk, wist zelfs een vijfde en 
beslissende game uit het vuur te slepen, maar verloor deze helaas met 11-7. 
Daarna was de beurt aan Rose-Marie, die in 3 games eenvoudig Judith wist te verslaan. 
De wedstrijd tussen Jac en Pascal zou volgens de statistieken door Jac gewonnen moeten 
worden. Beide spelers hebben in het verleden in totaal 5 keer tegen elkaar gespeeld en 5 
keer kwam Jac als overwinnaar uit de bus. Helaas zijn prestaties uit het verleden geen 
garantie voor het heden, zo bleek maar weer eens. 
Om en om werden games gewonnen, zodat de 5e game de beslissing moest brengen. 
Deze 5e game was helaas in het voordeel van Pascal (11-5). 
Het dubbel (Robert en Pascal tegen Rose-Marie en Jac) werd duidelijk in 3 games 
gewonnen door het Pin Pongers team en daarmee kwam er een tussenstand van 2-2 op de 
borden. 
 
De eerstvolgende 3 wedstrijden na het dubbel gingen allemaal naar onze tegenstander. 
Eerst was het de beurt aan René om tegen Judith te proberen om een punt binnen te halen. 
René verloor de eerste 2 games, won de derde, maar moest na een flinke strijd toch 
uiteindelijk capituleren. 
Jac had vorige keer tegen Robert nog gewonnen, maar trok nu in 4 games aan het kortste 
einde. 
De wedstrijd tussen Pascal en Rose-Marie was voor het publiek misschien wel vermakelijk, 
maar evenals de vorige keer wist Pascal met hoge boogballen het extreem moeilijk te 
maken voor Rose-Marie. Op het terugbrengen van deze ballen was onder leiding van 
Walter al eens eerder getraind en het ging nu ook beter dan de vorige keer, maar Pascal 
wist toch in 4 games te winnen. 
 

 

6  -  4 
 

Het Markiezaat (4)           De Pin Pongers (2) 

http://www.depinpongers.nl/
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Na 7 gespeelde wedstrijden was de tussenstand 5-2 in het voordeel van de Bergenaren. 
 
In het laatste blok was het de beurt aan Jac om te spelen tegen Judith. Het werd een 
bijzonder spannende wedstrijd met over en weer overwinningen, maar na een 
donderspeech van coach Koen wist Jac de 5e game alsnog met 11-4 te winnen. 
De strijd tussen Pascal en René was in 4 games een prooi voor Pascal. 
De laatste wedstrijd van de avond was tussen kopman Robert en kopvrouw Rose-Marie. 
Kopman Robert had tot dan toe 16 van de 18 wedstrijden gewonnen, dus maar 2 
wedstrijden verloren (tegen Rose-Marie en Jac) en was belust op revanche. 
Rose-Marie gaf hem echter geen kans wist zonder een game te verliezen Robert te 
verslaan. 
Een eindstand van 6-4 was daarmee een feit. Misschien had er nog wat meer in gezeten, 
maar een kleine nederlaag tegen de absolute koploper is niet verkeerd. 
 
Er wachten voor team 1 nog twee wedstrijden: 
Vrijdag 29 april thuis tegen Smash ’76 (4) en vrijdag 6 mei uit tegen TCO ’78 (1). 
Twee belangrijke wedstrijden, waarbij de inzet is om te eindige op de tweede plaats en 
daarmee een promotiewedstrijd af te dwingen tegen het voorlaatste team uit klasse 3B. 
 
De tussenstand in de promotiepoule klasse 4B: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Het Markiezaat (4) 8 52  Rose-Marie 24 17 71 

TCO ’78 (1) 8 48  Koen 6 4 67 

De Pin Pongers (1) 8 46  Jac 18 9 50 

Smash ’76 (4) 8 36  Walter 15 7 47 

    René 9 3 33 

        

    Dubbel 8 6 75 

 
 

GEEN WEDSTRIJD VOOR TEAM 2 

 
Team 2 was afgelopen weekeinde vrij. 
De eerstvolgende wedstrijd – en tegelijk de laatste in de competitie – is aanstaande vrijdag 
(29 april), een uitwedstrijd tegen The Back Hands (7) uit St. Willebrord. 

 

 
 
 
 

De Pin Pongers (2) 

http://www.depinpongers.nl/
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De tussenstand in klasse 6B: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Belcrum (11) 8 63  Kees 15 10 67 

The Back Hands (7) 7 40  Adrie 12 7 58 

De Pin Pongers (2) 7 32  Nader 15 6 40 

Tanaka (6) 7 23  Michael 9 3 33 

Het Markiezaat (7) 7 22  Qusai 12 0 0 

        

    Dubbel 7 6 86 

 
 

TWEE MAAL HALVE FINALE BIJ NK VETERANEN 
VOOR JAC ROSENBOOM 

 

Drie maal op rij konden vanwege corona-maatregelen de Nederlandse 
Veteranenkampioenschappen niet doorgaan, maar op zondag 24 april 2022 was het 
eindelijk weer eens zover. 

http://www.depinpongers.nl/


7 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 441    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                     25-04-2022 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

Het toernooi wordt al jaren gehouden in de Margriet hal in Schiedam en al vroeg in de 
ochtend werd de reis aangevangen. 
De kampioenschappen werden rond 10.00 uur gestart met dubbelwedstrijden. 
Jac was als enige vertegenwoordiger van De Pin Pongers aanwezig en had bij inschrijving 
daarom gevraagd om hem bij het dubbelspel te koppelen aan een speler van een andere 
vereniging. 
Dit bleek uiteindelijk Jean-Marie Prost te zijn, een speler van de vereniging Hilversum. 
 
In een klasse met uitsluitend 3e klas spelers werd gespeeld in een poule van 5. 
Jean-Marie en Jac wisten alle wedstrijden te winnen en eindigden daarmee op de eerste 
plaats in de poule. 
Daarmee was het team verzekerd van een plek in de halve finale. 
De halve finale was tegen twee spelers van de vereniging Combat uit Bleiswijk. 
Deze wedstrijd werd met 11-9 in de 5e game verloren, waarmee het bereiken van de finale 
net niet lukte. 
 
’s Middags werd met het enkelspel begonnen, waarbij Jac was ingedeeld in poule D2, met 
tegenstanders uit de 3e en 4e klasse. 
Er werd niet slecht gespeeld. 
In een poule van vier werden 3 wedstrijden gespeeld en deze werden alle 3 door Jac 
gewonnen. 
De eerste plaats in de poule was daarmee een feit. 
 
Na de poule werd in de kwartfinale gespeeld tegen een verdedigend spelende speler van 
Tempo Team uit Amsterdam. Deze wedstrijd werd in 5 games gewonnen en daarmee was 
het bereiken van de halve finale in het enkelspel een feit. 
 
Het volgende obstakel was opnieuw een speler van een Amsterdamse vereniging, deze 
keer iemand van Amsterdam ’78. 
Deze zeer ervaren tegenstander, die regelmatig wisselt tussen het spelen van 2e en 3e klas 
en die bovendien als wapen met lange noppen speelt, was een maatje te groot en opnieuw 
was een halve finale het eindstation. 
 
Het is altijd een leuke uitdaging om deel te nemen aan de Nederlandse 
Veteranenkampioenschappen. Het is een gezellige dag met veel bekenden en na afloop 
hebben we nog met een klein groepje de dag afgesloten met een uitgebreide maaltijd bij de 
Chinees in Schiedam. 
Volgend jaar hoop ik weer mee te doen. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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UIT EEN ANDERE NIEUWSBRIEF 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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