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VAN DE REDACTIE 
De voorjaarscompetitie 2022 zit er inmiddels al 
weer op en de ogen zijn gericht op het 
voorbereiden op de najaarscompetitie, die in 
september van start gaat.. 
In deze Nieuwsbrief daarom geen 
wedstrijdverslagen, maar dat betekent niet dat er 
niets meer te melden valt. 
 
De periode na de competitie is gevuld met toernooien, waarvan je in deze Nieuwsbrief een 
verslag kan vinden. 
Daarnaast wat korte mededelingen en de Nieuwsbrief is weer aardig gevuld. 
 
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 6 juni. 
 
 

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

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Vanavond (23 mei) is er weer een bestuursvergadering, waarvan 
we volgende Nieuwsbrief kort verslag doen. 
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PIN PONGERS BIJ DE RIJKSE IT-CUP 2022 
Nu de voorjaarscompetitie weer voorbij is en corona gelukkig geen al te 
belangrijke rol meer speelt, is het voor een aantal leden weer eens tijd om 
aan toernooien mee te doen. 
Na 2 jaar afwezigheid (wegens corona-maatregelen) kwam een 
uitnodiging binnen voor het Rijkse IT cup toernooi, een toernooi met 
voorrondes op verschillende avonden en uiteindelijk uitmondend in een 
finaleronde. Dat allemaal in het Zeeuwse Arnemuiden en al weer voor de 
11e maal georganiseerd door de gelijknamige vereniging.  
 
In het verleden heeft Jac ook al eens deelgenomen, 
maar hij was deze keer verhinderd. 
Tom en Albert zijn trouwe deelnemers en trokken op 
13 mei naar Arnemuiden om te proberen een plek af 
te dwingen in de volgende ronde (halve finale) van 
dit toernooi. 
 
Albert was ingedeeld in poule G, een poule van 7, 
met 4 sterke spelers die met kop en schouders boven de rest uitstaken en dus met zijn 
vieren de plekken voor de vervolgronde veilig stelden. 
Voor Albert restte niet meer dan strijden voor de eer, maar dat bleek toch wel een zware 
opgave. 
Zonder overwinning belandde hij op de zevende plaats en is hij dus uitgeschakeld voor de 
volgende ronde. 

 
Tom kwam duidelijk beter voor de dag. 
Hij kwam goed uit de startblokken en won de eerste 3 wedstrijden. Na in ronde 4 vrij te zijn 
werden de daaropvolgende twee partijen verloren, maar dankzij een knappe zege in de 
laatste ronde wist Tom uiteindelijk een fraaie derde plek op te eisen en daarmee door te 
dringen tot de halve finale. 
De halve finale voor Tom wordt gespeeld op 27 mei en als het meezit mag hij zich daarna  
melden voor de finale die gepland staat op zaterdag 4 juni. 
Alvast veel succes toegewenst !! 
 
 

DEELNAME NAJAARSCOMPETITIE 2022 
Nu de voorjaarscompetitie 2022 er weer op zit, is het tijd om te gaan denken aan deelname 

aan de najaarscompetitie. 
De Technische Commissie, bestaande uit Adrie, Albert, Jac en 
Walter staat voor de taak om de teams samen te stellen die 
gaan deelnemen aan de najaarscompetitie 2022. 
 
Als alles volgens planning verloopt zal in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief de teamsamenstelling worden gepubliceerd. 
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DUO-CUP 2022 
Voor velen van ons is het toernooi om de DUO-CUP een bekend en populair toernooi, dat 
met tweetallen op doordeweekse avonden wordt gespeeld. 
Van een volledig toernooi met meerdere speelrondes en speelavonden kon vanwege 
corona-beperkingen geen sprake zijn. 
In plaats daarvan heeft Lou Aanraad (de grote man en organisator achter de DUO-CUP) 
een afgeslankte versie georganiseerd, waarbij alle wedstrijden “just for fun” in één week 
worden gespeeld. 
En het was gezien het late tijdstip waarop de Pin Pongers naar huis gingen zeker fun. 
 
De Pin Pongers waren goed vertegenwoordigd met maar liefst 5 spelers: 

 Invaller Koen en Tom (spelend onder de naam Dojo’s) 

 Eelco en Walter, spelend onder de naam NedRo 1 

 Jac en Wil (Markiezaat), met als teamnaam RQR 

Hoe hebben deze teams het er van af gebracht? 
Lees het op de volgende pagina. 
 

 
En dit zijn ze dan: 
Alle Pin Pongers in de nog niet helemaal volttooide verbouwing van de kantine van Het 
Markiezaat en klaar voor de strijd die gaat volgen. 
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DUO-CUP: JAC EN WIL TEGEN KOEN EN TOM 
Albert was vertrokken naar de 
Filippijnen (veel plezier en hopelijk 
gezond weer terug) en zijn plaats 
werd ingenomen door Koen. 
De teamnaam Dojo’s zou voor deze 
gelegenheid misschien wel kunnnen 
worden omgezet naar ToKo’s of iets 
dergelijks. 
 
Koen/Tom en Jac/Wil kregen in hun 
poule gezelschap van twee ODTérs: 
Frederik en Lukasz, twee spelers die 
uitkomen in de tweede klasse van de 
Afdeling. 

Behoorlijke tegenstanders dus, en dat bleek ook wel uit de bereikte eindstanden. 
 
Jac en Wil wisten geen enkele wedstrijd te winnen en  eindigden daarmee automatisch op 
de laatste plaats. 
Het duo Koen en Tom won dus met duidelijke cijfers van Jac en Wil en streden tegen 
Frederik en Lukasz om de eerste plek. 
Tom wist van Frederik te winnen, maar de overige wedstrijden, inclusief het dubbel, gingen 
naar de Roosendaalers, die daarmee duidelijk op de eerste plek eindigden. 
 
 

DUO-CUP: EELCO EN WALTER 
Naast de hierboven vermelde spelers was nog een ander Pin 
Pongers team aanwezig: Eelco en Walter. 
Ook zij waren ingedeeld in een poule met drie sterke ODT-spelers 
(Ivo, Rob en Wouter) en daarnaast twee spelers van Tornado: 
Marc en Mike. 
De ODT-ers waren bij voorbaat al te sterk en wonnen al hun 
wedstrijden dan ook zonder een game te verliezen. 
Dus moesten de punten maar worden gehaald tegen Marc en 
Mike. 
Walter zorgde voor 2 overwinningen en samen met Eelco werd het 
dubbelspel binnengehaald. 
Dit team eindigde daarmee op de tweede plaats in hun poule. 
 

 
Het was weer een gezellige avond. De Pin Pongers hebben tot in de late uurtjes nog 
gebruik gemaakt van de gelegenheid om wat te drinken en nog na te praten over hun 
gewonnen en verloren wedstrijden. 
De verslaggever was in ieder geval pas om 3.00 uur weer thuis en boekte daarmee een kort 
nachtje. 
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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 
aangemeld. Zij gaan als team de strijd aanbinden tegen op 

dit moment nog onbekende tegenstanders. 
 
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 hun verrichtingen kunnen volgen. 
 
 

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 
Van de Rabo kregen we bericht dat onze aanmelding voor de Rabo ClubSupport actie is 
binnen gekomen. 
Formeel moet onze aanmelding nog worden goedgekeurd, maar dat bericht zal ongetwijfeld 
binnen komen. 
Na de zomervakantie kun je in de maand september weer stemmen op onze club en 
daarmee de vereniging financieel steunen. 
Meer informatie volgt later. 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving  
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


