DE PONGG
NIEUWSBRIEF VAN TTV DE PIN PONGERS

OPGERICHT 11 OKTOBER 1985

NIEUWSBRIEF 449

WOUW

Redactie: Jac Rosenboom & René Schijven

18-07-2022

WOUWSE PLANTAGE

DE

PONGG

VAN DE REDACTIE
Deze Nieuwsbrief bevat een beperkt aantal
onderwerpen, maar is niettemin hopelijk niet
minder het lezen waard.
Het afgelopen weekend van 8 en 9 juli was een
weekend met diverse activiteiten.
Op vrijdagavond werd voor de kinderen van de
Jeugdsoos een tafeltennis clinic georganiseerd,
op zaterdag werd gespeeld om de Clubkampioenschappen editie 2021.
Van beide evenementen wordt natuurlijk uitgebreid verslag gedaan.
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 twee weken verschijnen en
wel op maandag 1 augustus.
Voor degenen die op vakantie zijn/gaan: veel plezier en behouden terugkomst.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand AUGUSTUS hebben we één jarige:
22

René Schijven

Van harte gefeliciteerd !!

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

INLEVEREN PRIVACY-VERKLARINGEN
In eerdere Nieuwsbrieven stond een privacy-verklaring met het verzoek
om deze - als dat nog niet gebeurd is – in te vullen een te retourneren naar het bekende
adres: secretaris@depinpongers.nl
Inmiddels zijn een aantal verklaringen binnen, maar we missen nog steeds wat
ingevulde en ondertekende verklaringen.
Laat ons niet wachten, vul de verklaring in. Je kunt deze vinden in nieuwsbrief 445,
verstuurd op 8 juni 2022.
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TAFELTENNIS CLINIC IN DE SPIL
Op vrijdag 8 juli werd voor de kinderen van de Jeugdsoos in De Spil de gelegenheid
geboden om kennis te maken met tafeltennis.
Namens De Pin Pongers waren Adrie, Kees en Jac aanwezig om alles in goede banen te
leiden.
Trainer Walter kon zelf niet aanwezig zijn, maar had via Whatsapp wat oefeningen
opgestuurd.
Rond 19.30 werd gestart met de activiteiten, waarbij in wisselende samenstellingen (soms
ging er één weg en dan kwam er plotseling weer een ander kind bij) ongeveer 10 kinderen
werden bezig gehouden.
De start was even wat rommelig. Als eerste spelvorm werd er voor gekozen om het balletje
zo lang mogelijk hoog te houden op je batje. Alleen bleek dat de voorraad batjes in De Spil
te klein was. Uit de voorraadkast kwamen 5 batjes tevoorschijn, te weinig om ieder kind
mee te laten doen.
Gelukkig was Kees bereid om snel even naar Wouw te rijden en daar alsnog wat batjes op
te halen (dank je wel, Kees !!).
Er werden diverse oefeningen en spelletjes gespeeld en ombeurten mochten de kinderen
tegen een heuse tafeltennisrobot spelen.
Er bleken best wel wat kinderen tussen te zitten met een goed balgevoel en een goede
slag. Wie weet, maar misschien is bij een aantal kinderen het idee naar voren gekomen dat
tafeltennis best een leuke sport is en willen ze wel lid worden bij De Pin Pongers.
De avond werd om 20.30 afgesloten met een moe, maar ook wel voldaan gevoel bij Kees,
Adrie en Jac en hebben we op het terrasje van De Spil nog even wat gedronken.
Gelukkig was het niet nodig om alle tafel en robot weer op te ruimen. De tafels konden
blijven staan aangezien de dag erna de clubkampioenschappen werden gehouden.

Foto’s met dank aan fotograaf Kees.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021
Zaterdag 9 juli 2022 werden in dorpshuis De Spil weer de jaarlijkse clubkampioenschappen
enkelspel gehouden. Eind december 2021 kon de editie van 2021 niet doorgaan, waardoor
deze verplaatst werd naar de zomer van 2022. De editie van 2022 zelf staat gepland in
december 2022, zodat we eenmalig een wintereditie zullen beleven. In de zomer van 2023
staan de clubkampioenschappen van 2023 gepland, zodat daarna alles weer in de pas zou
moeten lopen. Of Corona komt weer om de hoek kijken …
Aan de editie van 2020 konden een hoop coryfeeen c.q. ‘grote namen’ niet meedoen,
waardoor anderen eens de kans kregen om tot een hoge eindklassering te komen. Gelukkig
voor de organisatie leek het erop alsof vrijwel iedereen in 2021/2022 een gooi wilde doen
naar de hoogste eer binnen de club, waardoor dit tot de volle tevredenheid stemde.
In dorpshuis De Spil konden 10 deelnemers begroet worden, allen competitiespelers.
Sedert enkele jaren worden eerst poulewedstrijden afgewerkt, waarna een knockoutsysteem wordt toegepast. Er wordt een volledig toernooi gespeeld, waardoor we een
volledige eindstand krijgen en als het goed is iedereen aan evenveel wedstrijden toe komt.
De poules werden, zoals dat hoort, ingedeeld op sterkte, op basis van de bekende ELOrating. Hierbij werd rekening gehouden met het idee, dat het voor het toernooi normaliter
goed is dat de sterksten elkaar in een eventuele finale zouden treffen. Anders gezegd: de
nummers 1 en 2 zitten niet bij elkaar in de poule, worden normaliter poulewinnaar, en zien
elkaar dus pas in de eindstrijd. Als alles volgens seeding zou verlopen. In een dergelijk
schema zou de nummer 2 pas in de halve finale tegen de nummer 3 komen, mocht het
zover komen. Normaliter wint de nummer 2 van de nummer 3, waardoor de nummer 1 nooit
tegen de nummer 3 zou kunnen komen te spelen. Daardoor werd bepaald dat in de
poulefase in poule A alle oneven nummers werden geloot, en in poule B de oneven
nummers. Ga het maar na, op deze wijze is het het eerlijkst.
In poule A kwamen dus de namen Tom van Doorn (1), Koen Schuurbiers (3), Jac
Rosenboom (5), Kees Verhoeven (7) en Nader Qasem (9) uit de koker rollen. Dat
betekende automatisch dat in poule B de namen Albert de Jong (2), Walter van Gils (4),
René Schijven (6), Adrie Raaymakers (8) en Michael van Loon (10) werden geloot. De grote
afwezige dit toernooi was Rose-Marie de Koning, die vanwege een zwangerschap (nog
gefelicteerd!) helaas niet mee kon doen. Ze zou bij deelname, vanwege een fantastisch
voorjaarsseizoen als derde geplaatst zijn geweest. Van alle huidige leden, die vorig jaar ook
meededen, kon helaas ook Tom Schoonen (in 2020 de nummer 5), helaas niet van de partij
zijn.
Rond de klok van 11.00 uur konden dan eindelijk de poulewedstrijden worden gestart. Zoals
te doen gebruikelijk wordt in de poulefase de laatste jaren altijd in een best-of-three games
gespeeld. Dit om de vaart erin te houden, om de mindere goden een betere kans te geven,
maar vooral ook vanwege het feit dat niemand kan worden uitgeschakeld na de eerste
ronde. De eindstand in de poule bepaald namelijk je plek in het vervolgschema. Belangrijkj
zijn de wedstrijden dus wel, maar pas later in het toernooi gaat het om de knikkers.
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In de eerste vijf wedstrijden van de ochtend, waarbij in beide poules de nodige partijen
werden afgewerkt, waren er geen opvallende zaken te noteren. De hoger geplaatste speler
won altijd eenvoudig van de lager geplaatste speler. In geen enkele game kwam de lager
geplaatste speler tot meer dan 8 punten, een straight-game nederlaag tot gevolg.
In de zesde partij van de poulefase was het voor het eerst echt genieten. Nader (9) gaf Jac
(5), de huidige clubkampioen, maar ‘slechts’ als vijfde ingeschaald, ongelooflijk partij.
Overtuigend won Nader de eerste game (11-5), en in de tweede game ging ie wederom
voluit. De redactie is even kwijt of er ook een matchpoint kwam in game twee, maar
spannend was deze tot de laatste bal (15-13 voor Jac). In de beslissende game drie was
het geloof bij Nader weg, of kwam de kwaliteit van Jac boven: 11-2. Geen surprise dus, wel
het eerste gameverlies van de ‘topspeler’.
Ook in het vervolg aanvankelijk weinig nieuwswaarde, totdat Koen (3) aantrad tegen Jac
(5), de strijd tussen de twee laatste clubkampioenen van de vereniging. Wellicht had Koen
de vorm nog niet te pakken, wellicht was Jac reeds warmgedraaid. In twee games ging de
zege, toch wel verrassend, naar de secretaris: 11-7 en 11-9.
In dezelfde poule, en op hetzelfde moment, was er ook een schitterende partij tussen Kees
(7) en wederom Nader (9). Kees won met 11-5 eenvoudig de eerste game, maar met
dezelfde cijfers ging de tweede game naar Nader. Om de regelmaat erin te houden won
Kees opnieuw met 11-5 de derde en beslissende game. Goed gespeeld Nader, helaas
geen punten.
In de derde ronde van poule B kwamen hoofdtrainer Walter (4) en voorzitter René (6)
tegenover elkaar te staan, een herhalling van de halve finale van vorig jaar, dat de eerste
finaleplaats voor René opleverde. In een partij vol afwisseling tussen mooie punten en
onbegrijpelijke fouten, won Walter de eerste game (11-8) en ontsnapte René in de tweede
game (11-9). In de beslissende derde game nam René een vlotte voorsprong en wist hij
deze vast te houden (11-5). De volgende kleine verrassing was daar. Opvallend genoeg zijn
het dus de finalisten van 2020 (Jac en René) die voor deze stuntjes zorgden…
In ronde vier van poule A bezorgde topseed Tom (1) veteraan Jac (5) de eerste nederlaag
sinds zijn uitschakeling in de halve finale van 2019. Koen herstelde zich tegen Nader, die
ditmaal geen game scoorde.
In poule B verraste René (6) vriend en vijand door ditmaal Albert (2) de voet dwars te
zetten. Ging de eerste game, na een 5-3 voorsprong voor René nog verloren (5-11), de
tweede game ging juist gemakkelijk naar René (11-2). In game drie kansen over en weer,
maar René wist te stunten: 12-10! Walter won na een mooie eerste game (14-12),
vervolgens eenvoudig van Michael (10).
In de slotronde, overigens werd tussen ronde 3 en 4 nog even gepauzeerd, werden dan de
prijzen verdeeld. Althans, de eindstanden van de poules bekend natuurlijk. Het schema was
zo opgebouwd, dat op papier de sterkste spelers van de poule elkaar in de laatste ronde
zouden treffen. En zo geschiedde.
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Tom (1) nam het hierin op tegen Koen (3) en een schitterende partij werd op de mat gelegd.
Koen was verrassend in twee games te sterk voor Tom, waardoor de organisatie kon gaan
rekenen. Zeker omdat Jac (5) zich, ondanks kranig verweer van Kees (7), zich niet liet
verrassen (11-9 en 12-10).
Allereerst werd poule B nog afgewerkt, waarbij ook Walter (4) verrassend langs Albert (2)
kwam. De eerste game was nog de spannendste (11-9 voor de trainer), waarna de
wedstrijdsecretaris nog sterk terug kwam (11-3). In de slotgame gaf de harker niet thuis (411). René (6) racete in een recordtempo langs Adrie (8) om zich zodoende te verzekeren
van poulewinst.
Hieronder de cijfers van de poulefase, ookwel ronde 1:
A1.1
A1.2

Tom (1)
Koen (3)

– Nader (9)
– Kees (7)

11-3 11-5
11-4 11-7

(2-0)
(2-0)

B1.1
B1.2

Albert (2)
Walter (4)

– Michael (10)
– Adrie (8)

11-6 11-2
11-5 11-8

(2-0)
(2-0)

A2.1
A2.2

Tom (1)
Jac (5)

– Kees (7)
– Nader (9)

11-5 11-6
6-11 15-13 11-2

(2-0)
(2-1)

B2.1
B2.2

Albert (2)
René (6)

– Adrie (8)
– Michael (10)

11-4 11-7
11-2 11-8

(2-0)
(2-0)

A3.1
A3.2

Koen (3)
Kees (7)

– Jac (5)
– Nader (9)

7-11 9-11
11-5 5-11 11-5

(0-2)
(2-1)

B3.1
B3.2

Walter (4)
Adrie (8)

– René (6)
– Michael (10)

11-8 9-11 5-11
11-6 11-8

(1-2)
(2-0)

A4.1
A4.2

Tom (1)
Koen (3)

– Jac (5)
– Nader (9)

11-8 11-5
11-3 11-8

(2-0)
(2-0)

B4.1
B4.2

Albert (2)
Walter (4)

– René (6)
– Michael (10)

11-5 2-11 10-12
14-12 11-7

(1-2)
(2-0)

A5.1
A5.2

Tom (1)
Jac (5)

– Koen (3)
– Kees (7)

9-11 8-11
11-9 12-10

(0-2)
(2-0)

B5.1
B5.2

Albert (2)
René (6)

– Walter (4)
– Adrie (8)

9-11 11-3 4-11
11-3 11-4

(1-2)
(2-0)
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Bovenstaande uitslagen leverden de volgende eindstanden van de poules op:
Poule A:
1. Koen Schuurbiers (3)
2. Tom van Doorn (1)
3. Jac Rosenboom (5)
4. Kees Verhoeven (7)
5. Nader Qasem (9)

4–3
4–3
4–3
4–1
4–0

6–2
6–2
6–3
2–7
2–8

4–4
4–3
4–2
4–1
4–0

8–2
7–3
6–4
2–8
0–8

Poule B:
1. René Schijven (6)
2. Walter van Gils (4)
3. Albert de Jong (2)
4. Adrie Raaymakers (8)
5. Michael van Loon (10)

In poule A eindigden drie spelers op drie overwinningen, waardoor naar het gamesaldo
gekeken werd. Hier scoorde Jac (5) het slechtste, waardoor de derde plaats zijn deel werd.
Koen (3) en Tom (1) eindigden wederom gelijk, maar Koen won het onderlinge duel. Als
gekeken zou worden naar punten, dan was Tom eerste geworden. Een leermoment voor de
organisatie, om dit soort situaties uit te sluiten met een vollediger reglement, dat hierin
voorziet. Kees (7) won één duel, het onderlinge duel met Nader (9), zodat zij vierde en
vijfde werden. Nader won dus net zoveel games als Kees, maar werd dus laatste.
In poule B verraste René (6) vriend en vijand door alle partijen te winnen en dus
ongeslagen poulewinnaar te worden, wie had dat gedacht. Walter (4) verraste tegen Albert
(2), waardoor zij tweede, respectievelijk derde werden. Adrie (8) won één duel, het
onderlinge duel met Michael (10), zodat zij vierde en vijfde werden. Het waren de enige
games van Adrie, terwijl Michael totaal puntloos bleef.
Met 10 deelnemers in een knock-outsysteem, kan niet direct worden gestart met de
kwartfinales, er moeten er dan twee afvallen. Omdat alles spelers na de poulefase nog kans
maken op de eindzege, werden er dus een tweetal wedstrijden in een zogenaamde
tussenronde afgewerkt, tussen de nummers 4 en 5 van beide poules, in een zogenaamde
kruisfinale, de enige tussenronde van de dag in een best-of-five. De winnaars gingen dus
door naar de kwartfinale, de verliezers spelen door om de plaatsen 9 en 10.
In deze tussenronde liet A4 (Kees, 7) zich niet verrassen door B5 (Michael, 10) en won hij in
straight games. Op de andere tafel gold dat ook voor B4 (Adrie, 8) tegen A5 (Nader, 9), al
duurde het lang voor hier het verschil gemaakt werd. Nader pakte de eerste game, en kreeg
volop kansen in de tweede. Echter weer een deja-vu, want hij pakte die tweede game niet,
en dat bleek het keerpunt van de wedstrijd. In vieren ging Adrie door, waardoor de
veteranen zich dus niet lieten verrassen door de nieuwste aanwinsten van de club.
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Volledheidshalve nog even cijfers van tussenronde 1:
A4 – B5
B4 – A5

Kees (7)
Adrie (8)

– Michael (10)
– Nader (9)

11-8 11-3 11-6
9-11 13-11 11-7 11-7

(3-0)
(3-1)

Omdat de poulefase een waar slachtveld was, kwamen er verrassende kwartfinales op het
programma te staan. Eerst nam Walter (4) het op tegen Jac (5). De twee kwamen vorig jaar
vreemd genoeg niet tegen op het toernooi, destijds de nummers 1 (Jac) en 2 (Walter)
geplaatst. Hoe anders had het toen kunnen lopen? De trainer begon nog slapjes aan zijn
wedstrijd, maar rechtte de rug na de verloren eerste game. De secretaris kwam er niet meer
echt aan te pas en moest zich gewonnen geven. In vier games werd de titelverdediger uit
het toernooi geknikkerd. Op de andere tafel kwamen juist de nummers 1 en 2 al tegen
elkaar te staan en een prachtig draaiboek was er voor deze wedstrijd weggelegd. Tom (1)
kon tegen Albert (2) een achterstand in de eerste game nog goed maken (11-8), maar was
kansloos in game twee (4-11). In game drie kreeg Albert een gamepoint, maar benutte het
niet (10-12), waarna de vierde game alsnog naar de wedstrijdsecretaris ging (11-7). In de
beslissende vijfde game nam Tom vlot een grote voorsprong en gaf deze niet meer weg
(11-4). Door het oog van de naald, en onder het toeziend oog van vrouwlief Ariane, die
ondertussen ook was aangeschoven, kroop titelfavoriet Tom naar de halve finale.
De twee heren die tussenronde 1 overleefden, mochten het in de kwartfinale opnemen
tegen de twee die hun poule tot winnaar waren gekroond. Zo mocht Kees (7) aantreden
tegen Koen (3), en Adrie (8) tegen René (6). Over de uitslagen kunnen we kort zijn: de
hogergeplaatste spelers wonnen eenvoudig in straight games, waardoor de halve finales
bekend waren. Leuk om te zien was dat Rose-Marie de Koning en Erna Lakebrink inmiddels
waren komen supporteren, alsook de zoon en kleinkinderen van Kees, en de vriendin van
René.
Hierbij de cijfers van de kwartfinale:
KF1
KF2
KF3
KF4

Koen (3)
Walter (4)
Tom (1)
René (6)

– Kees (7)
– Jac (5)
– Albert (2)
– Adrie (8)

11-5 11-5 11-6
(3-0)
9-11 11-5 11-9 11-5
(3-1)
11-8 4-11 12-10 7-11 11-4 (3-2)
11-8 11-7 11-6
(3-0)

Om iedereen voldoende wedstrijden te gunnen, en om dus een volledig toernooi te kunnen
spelen, werd een zogenaamde nieuwe tussenronde gespeeld, om te bepalen wie de
nummers 5 tot en met 8 van de dag zouden worden. Hierin namen Kees (7) en Jac (5) het
tegen elkaar op, alsook Albert (2) tegen Adrie (8). Beide partijen werden gewonnen door de
hogergeplaatste speler, in straight games (twee games).
De uitslagen in tussenronde 2 waren als volgt:
VKF1 – VKF2
VKF3 – VKF4

Kees (7)
Albert (2)
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De halve finales, het gaat er nu echt om spannen. Of toch nog niet? Koen (3), zesvoudig
winnaar, mocht het opnemen tegen Walter (4), meervoudig verliezend finalist, terwijl Tom
(1), viervoudig winnaar, het op mocht nemen tegen René (6), de verliezend finalist van vorig
jaar. Toeval of niet, maar beide partijen werden in straight games, met exact dezelfde
scores beslecht. Geen verrassingen, de finale van 2021 ging opnieuw tussen Koen en Tom.
De uitslagen van de halve finale:
WKF1 – WKF2
WKF3 – WKF4

Koen (3)
Tom (1)

– Walter (4)
– René (6)

11-5 11-7 11-8
11-5 11-7 11-8

(3-0)
(3-0)

Voordat aan de grote finale begonnen werd, ging de finaleronde zelf van start met de
volgende tussenrondes: de strijd om de plaatsen 9 en 10, 5 tot en met 8, gevolgd door de
wedstrijd om plaats 3 en 4, ook wel de kleine finale. Allen partijen in een best-of-three.
In tussenronde 3 namen Michael (10) en Nader (9) het tegen elkaar op. Beide heren
hadden deze dag nog geen partij gewonnen, maar daar zou nu verandering in komen,
hoewel één persoon dus puntloos zou blijven. Nader was hoger geklasseerd en won reeds
enkele games, Michael had de smaak hiervan nog niet te pakken. Nader was echter de
man die vandaag een aantal keer een goede start niet kon afmaken en dat gebeurde nu
weer. Na de gewonnen eerste game, ging een close tweede game weer eens verloren,
waarna ook de beslissende game verloren werd. En zo werd Michael (10) dus 9 e, en Nader
(9) werd 10e.
De uitslag van tussenronde 3:
VTR1.1 – VTR1.2

Michael (10) – Nader (9)

9-11 13-11 11-6

(2-1)

In tussenronde 4 kwamen de veteranen van de club tegenover elkaar te staan. Beide heren
werden vierde in hun poule, wonnen de tussenronde om een plek in de kwartfinale, maar
werden daarin uitgeschakeld door de poulewinnaars van de dag. Nu de kans om tegen
elkaar te spelen. Bij Adrie (8) leek echter de pijp leeg, terwijl Kees (7) de goede vorm
toonde. Kees werd 7e, Adrie dus 8e; net als hun seeding dus.
De uitslag van tussenronde 4:
VTR2.1 – VTR2.2

Kees (7) – Adrie (8)

11-4 11-3

(2-0)

In tussenronde 5 de veteranen, waarvan misschien iets meer verwacht werd, maar niet
iedereen kan de halve finale bereiken natuurlijk. Albert (2) maakte in twee games korte
metten met Jac (5), waardoor de plaatsen 5 en 6 bekend waren.
De uitslag van tussenronde 5:
WTR2.1 – WTR2.2

Jac (5) – Albert (2)
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In de strijd om de derde en vierde plaats, ook wel de kleine finale, kwamen Walter (4) en
René (6) voor de tweede maal tegenover elkaar te staan. Ook voor de tweede maal won
René, overigens dus weer een partij in een best-of-three, maar ditmaal in straight games.
Het is de partij die vrijwel niemand wil spelen, of vaak in elk geval één van de twee niet,
omdat net uitschakeling voor de grote finale hieraan ten grond lag. René pakte dus de
derde plaats, Walter werd vierde.
De uitslag van de kleine finale:
VHF1 – VHF2

Walter (4) – René (6)

4-11 5-11

(0-2)

De grote finale dan, de wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. Het duel waar het echt om
gaat. De strijd om de hoogste eer binnen de club. En een partij met veel historie op het spel.
Koen (3), zesvoudig winnaar, kon bij een zevende zege op eenzame hoogte komen op de
eeuwige ranglijst. De koppossitie hiervan deelt hij nog altijd met Eric Konings, die in de
vorige eeuw ook zesmaal de sterkste was. Tegenstander en topfavoriet Tom (1) won in het
verleden al viermaal, net zoveel als Wim Groffen en Koen Voeten. Bij een vijfde zege zou
Tom er nog maar één verwijderd zijn van het aantal van Koen (en Eric).
Koen won tussen 2008 en 2011 maar liefst vier titels op rij, maar moest in 2012 de titel aan
Tom laten, die zijn eerste titel won. Koen kon door een vroegtijdige uitschakeling in de
kwartfinale die titel dan ook niet verdedigen. Koen schakelde Tom in de halve finale van
2013 uit, maar verloor vervolgens de eindstrijd. In 2014 was Tom afwezig, maar werd Koen
in de halve finale geelimineerd. In 2015 werd er geen knock-outsysteem gehanteerd, maar
werd er één grote poule gespeeld. Koen verloor hierin vroegtijdig de aansluiting met Tom,
die ongeslagen zijn tweede titel won.
Ook hierna was het stuivertje wisselen. Tom won ook in 2016 (zijn derde titel), maar Koen
won in 2017 eindelijk zijn vijfde titel. Tom pakte in 2018 juist weer zijn vierde titel, overigens
in de finale ten koste van Koen, die nog matchpoints kreeg. In 2019 ging Tom verrassend
vroegtijdig tenonder, al pakte Koen ook maar ternauwernood zijn zesde titel. Beide heren
deden in 2020 niet mee, maar in 2021 stonden ze dus weer (beiden) in de finale.
Tom was het hele toernooi de grote favoriet, al verloor ie in de poule dus in straight games
van Koen, en kwam ie in de kwartfinale tegen Albert dus goed weg. Koen verloor alleen van
Jac, maar was verder prima op dreef. Het was dan dus toch moeilijk om te zeggen wie nu
echt de beste papieren had. Koen won eenvoudig de openingsgame, maar zakte weg in
game twee. Hij herpakte zich in game drie, maar Tom deed er een schepje boven op in
game vier. In game vijf was Tom continu de bovenliggende partij en een opgebouwde
voorsprong kon niet meer ongedaan gemaakt worden door Koen. Een fraaide vijfde titel
was daar voor Tom, die zijn status dan toch waar maakte! Gefeliciteerd Tom!
Een lange dag werd vervolgens besloten met een uitgebreid rondje drinken in de foyer van
De Spil, en een gezamenlijk diner in cafetaria Funny. Iedereen bedankt voor zijn of haar
deelname!
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Hieronder enkele foto’s van de clubkampioenschappen 2021/2022:
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HITTEPLAN BIJ DE PIN PONGERS
Dinsdag 19 juli 2022 zou volgens planning de laatste trainingsavond van het voorjaar 2022
worden in buurthuis De Geerhoek te Wouw. De verwachting is dat extreem hoge
temperaturen sporten niet echt comfortabel maakt en dus heeft het bestuur besloten deze
training af te lassen. Althans, het sportgedeelte. In onze sport is de derde helft echter ook
zeer belangrijk en daarom wordt vanaf 21.00 uur een drankje gedaan in de kantine van De
Geerhoek. De eerste ronde is op kosten van de club. Zien we jullie morgenavond dan
alsnog? Allen graag tot dan!
P.S. de datum van de eerste dinsdagavondtraining van het najaar 2022 wordt in de
eerstvolgende Nieuwsbrief, de laatste voor de zomer, kenbaar gemaakt.
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NIEUWE SITE DIERENPENSIOEN HOEVEKESTIJN
De website van Dierenpension Hoevekestijn wordt vernieuwd en is binnenkort beschikbaar.
We zijn erg benieuwd, jullie ook?
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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