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VAN DE REDACTIE 
In deze Nieuwsbrief besteden we natuurlijk weer 
aandacht aan de competitie. Team 2 is niet in 
actie gekomen, die hebben vorige week hun 
laatste wedstrijd gespeeld. 
Team 1 heeft nog wel een wedstrijd moeten 
spelen, uit tegen TCO. 
In deze Nieuwsbrief natuurlijk aandacht voor deze 
wedstrijd. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief een verslag van de Open Zwijndrechtse kampioenschappen, 
een toernooi met deelname van Jac. 
Ook nog wat mededelingen over de najaarscompetitie en de Zomercompetitie en een aantal 
losse mededelingen. 
Kortom een goed gevulde Nieuwsbrief met hopelijk veel lezenswaardig materiaal. 
 
Wil je zelf ook 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 23 mei. 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand MEI vragen we aandacht voor de 
verjaardagen van: 
 
08 Adrie Raaymakers 
10 Lorenzo Aesseloos 
21 Jac Rosenboom 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur is de afgelopen periode niet bij elkaar geweest. 
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SPANNENDE STRIJD TEAM 1 TEGEN TCO  

 
Verslag van Jac Rosenboom 
Afgelopen vrijdag speelde team 1 de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie, een 

uitwedstrijd tegen TCO. 

In theorie kon team 1 nog de tweede plaats in de eindstand bereiken en daarmee het recht 

afdwingen op een promotiewedstrijd. Daarvoor was wel een 9-1 overwinning op TCO 

noodzakelijk. Een dergelijk grote overwinning - dat bleek wel – was niet realistisch. 

 

De stand voorafgaande aan de wedstrijd tegen TCO: 
 

Team Gespeeld Punten      

Het Markiezaat (4) 10 62      

TCO ’78 (1) 9 57      

De Pin Pongers (1) 9 50      

Smash ’76 (4) 10 43      

 

Voor TCO stond deze wedstrijd veel op het spel. Zij hadden minimaal 5 punten nodig om 

kampioen te worden en behaalden deze punten precies. 

Afgesproken werk? Zeker niet!! 

TCO kreeg de punten niet cadeau en moest alles uit de kast halen om de benodigde 5 

punten binnen te halen. 

 

De wedstrijd begon met de strijd tussen Michiel en Jac, in 4 games gewonnen door 

eerstgenoemde. 

Rose-Marie trok de stand gelijk door een duidelijke overwinning op Ronny. 

Koen mist nog duidelijk wedstrijdritme en moest het in 4 games afleggen tegen Judith. 

Ook het dubbel (Michiel en Judith tegen Rose-Marie en Koen) was een duidelijke 

overwinning voor de spelers uit Ossendrecht. 

Daarmee was een tussenstand van 3-1 bereikt en was TCO aardig op weg naar de 5 

punten die ze nodig hadden. 

 

De volgende wedstrijd, Ronny tegen Jac, was de spannendste van de avond en achteraf 

gezien de wedstrijd die beslissend was voor het kampioenschap. 

 

5  -  5 
 

TCO ’78 (1)           De Pin Pongers (1) 
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Jac had zijn oude club (Markiezaat) een enorme dienst kunnen bewijzen door te winnen, 

waardoor achteraf gezien niet TCO, maar Markiezaat kampioen zou worden. 

De eerste 2 games tussen Ronny en Jac waren in evenwicht (11-7 en 7-11). 

De derde game was krap voor Ronny (14-12), de vierde voor Jac (11-7). 

De vijfde game moest daarom de beslissing brengen en had eigenlijk in het voordeel van 

Jac moeten uitvallen. 

Een 10-7 voorsprong voor Jac leverde maar liefst 3 matchpunten op, die echter niet werden 

verzilverd. Sterker nog: Ronny wist met een alles-of-niets-spel 5 punten op rij te winnen en 

sleepte daarmee met 12-10 het vierde punt voor TCO binnen. 

Maar: hoe zou het gelopen zijn als Jac had gewonnen en de tussenstand geen 4-1 maar 

3-2 was geworden? Zeker als je kijkt naar hoe de rest van de wedstrijden op die avond 

verliepen. 

 

Michiel zorgde in ieder geval voor het voor TCO belangrijke vijfde punt door te winnen van 

Koen: 5-1, maar daarna was het de beurt aan onze Pin Pongers om tegenstand te bieden. 

Rose-Marie gaf het goede voorbeeld door van Judith te winnen en Koen kwam steeds beter 

in zijn spel en liet een overwinning op Ronny noteren. 

De laatste 2 wedstrijden (Judith tegen Jac en Michiel tegen Rose-Marie) waren 

overwinningen voor ons team en brachten de eindstand van 5-5 op het scorebord. 

Maar wat als ………. 

 

De eindstand in promotiepoule 4B1: 

 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

TCO ’78 (1) 10 62  Rose-Marie 30 22 73 

Het Markiezaat (4) 10 62  Koen 9 4 56 

De Pin Pongers (1) 10 55  Walter 18 8 44 

Smash ’76 (4) 10 43  Jac 24 10 42 

    René 9 3 33 

        

    Dubbel 10 7 70 

 
 

DEELNAME NAJAARSCOMPETITIE 
De voorjaarscompetitie 2022 zit er weer op. 
Het is nu wachten op de start van de najaarscompetitie, waarvan de eerste wedstrijden in 
september gespeeld gaan worden. 
Albert heeft afgelopen zaterdag via een mail opgeroepen om je te melden als je (weer) wilt 
deelnemen. Dit kan nog tot 15 mei. 
Nog niet aangemeld bij Albert? 
Open je mail en stuur Albert even een berichtje. 
 

  



5 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 443    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                     09-05-2022 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

ZOMERCOMPETITIE 2022 
We hebben er in een eerdere Nieuwsbrief al melding van gemaakt: 
Op initiatief vanuit de vereniging ODT zal deze zomer voor het eerst een flexibele 
zomeravond teamcompetitie worden gehouden. 
Deze competitie zal met teams van 2 of 3 personen op een viertal vrijdagavonden worden 
gespeeld, te weten: 3 juni, 10 juni, 24 juni en 1 juli 2022. 
 
Aanmelden voor deze competitie kon bij Albert en vanuit onze vereniging hebben Albert, 
Tom van D. en Jac zich inmiddels aangemeld. 
 
Hoe deze competitie werkt kun je nalezen op de site van de Afdeling: 
https://zuidwest.nttb.nl/competitie/zomercompetitie-nttb-zuidwest/ 
 
Via de Nieuwsbrieven zul je straks onze verrichtingen kunnen volgen. 
 
 

DE TOEKOMST VAN DE GEERHOEK 
Op zaterdag 21 mei belegt de Dorpsraad Wouw een vergadering en een van de 
agendapunten gaat over de toekomt van Dorpshuis De Geerhoek, de locatie waar we nu op 
de dinsdagen trainen. 
Het bestuur probeert aanwezig te zijn en houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. 
Zodra meer nieuws bekend is, zullen we dit verspreiden.  
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TWEEDE PLAATS OPEN ZWIJNDRECHTSE 
KAMPIOENSCHAPPEN 
Afgelopen zaterdag (7 mei) werden de Open Zwijndrechtse Kampioenschappen 
gehouden, een toernooi waar in het verleden Tom en Albert goed wisten te presteren. 
Albert en Tom waren deze keer verhinderd en het was de beurt aan Jac om de eer van 
De Pin Pongers proberen hoog te houden. 
 
Het toernooi begon om 9.30 uur met poulewedstrijden. 
Jac was ingedeeld in de C-klasse, gebaseerd op rating. In deze klasse waren 4 poules 
met 4 of 5 deelnemers en in de poule van Jac werd door 5 personen gestreden om de 
punten, waarbij de nummers 1 en 2 doorgingen naar de hoofdronde en de nummers 3, 4 
en 5 naar de troostronde.  

 
Jac wist alle 4 zijn wedstrijden te 
winnen en verloor in 4 wedstrijden 
slechts één game. Hij werd hiermee 
automatisch eerste in de poule en 
ging door naar de hoofdronde. 
 
Het vervolg van de hoofdronde was 
een poule met 4 deelnemers (dus 3 
tegenstanders), waarvan de eerste 
twee doorgingen naar de volgende 
ronde, tevens de kwartfinale. 
Jac wist opnieuw alle wedstrijden te 
winnen en plaatste zich daarmee 
voor de halve finale met verder een 
knock-out systeem. 
 
De halve finale werd met 3-1 
gewonnen en daarmee werd de 
finale bereikt. 
De finale werd rond 17.00 uur 
gespeeld, de pijp was na een lange 
dag wat leeg, maar met een 3-1 
nederlaag werd toch nog een fraaie 
tweede plaats bereikt. 
 
Alles bij elkaar een gezellig en 
drukbezocht toernooi. Veel 

wedstrijden, maar wel leuker als je met meer bekenden meedoet. Hopelijk gaan er 
volgend jaar méér Pin Pongers mee. 
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RABO CLUBSUPPORT ACTIE 
Evenals in vorige jaren heeft onze vereniging zich weer aangemeld voor de Rabo 
ClubSupport actie. 
Na de zomervakantie kun je in de maand september weer stemmen op onze club en 
daarmee de vereniging financieel steunen. 
Meer informatie plaatsen we in een latere Nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving  
 

 

 

 

 

 

RKVV RIMBOE 75 JAAR 

Voebalvereniging Rimboe uit Wouwse Plantage bestaat 75 jaar en wil dit op 25 juni vieren 
met een groot feest. 
We kregen via de mail een uitnodiging om aanwezig te zijn: 
 

Op 25 juni vieren we ons 75 jarig bestaan middels een groot 

jubileumfeest! 

Van 15 uur tot 19 uur zijn er leuke activiteiten voor de kids die 

lekker kunnen springen en voetballen! De bar is op dat moment 

al open en ook de barbecue staat aan. Om 20 uur start de 

feestavond die tot 1 uur zal duren. Het bier staat koud en onze 

DJ zal er een feestje van maken, we hebben alleen nog 

geweldig publiek nodig!  
 

We zouden het enorm gezellig vinden als jullie erbij kunnen zijn!  

Jullie kunnen je via deze link aanmelden: https://forms.gle/fQ9SSMJ75duN7JQp6 
 
Heb je interesse om daar naar toe te gaan? 
Laat het een van onze bestuursleden weten.  
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


