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VAN DE REDACTIE
Het afgelopen weekend werd de laatste ronde
van de Zomercompetitie gespeeld en voor het
eerst waren de twee teams van De Pin Pongers
aanwezig in dezelfde zaal, bij ODT in
Roosendaal.
Hoe beide teams het er van af hebben gebracht?
Lees het verderop.
Met dank aan Kees voor de geleverde foto’s.
Verder in deze Nieuwsbrief een laatste aankondiging van de Clubkampioenschappen,
nieuws over onze nieuwe accommodatie in Wouw en nieuws over een aankomend
wielerevenement in de vorm van de Ronde van Spanje.
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,
namelijk op maandag 18 juli.
In deze uitgave besteden we dan in ieder geval aandacht aan de gespeelde
clubkampioenschappen en zien we tegen die tijd wel wat er nog meer geplaatst kan
worden.
Voor degenen die op vakantie zijn/gaan: veel plezier en behouden terugkomst.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand JULI vragen we aandacht voor de
verjaardagen van:
04
12
19

Levi Verbocht (vandaag)
Koen Schuurbiers
Lisette van den Muijsenberg-van Meel

Van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur is de afgelopen periode niet bij elkaar geweest.
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ZOMERCOMPETITIE 2022
De zomercompetitie is een nieuwe wedstrijdreeks, waarbij teams van 2 of 3 spelers tegen
elkaar spelen.
Als team van 3 kun je 3 andere tegenstanders treffen, maar ook een team van 2 en de
variant 2 tegen 2 komt ook voor.
Er waren in totaal 4 rondes, met wisselende deelname.
Afgelopen vrijdag (1 juli) was de laatste ronde van de zomercompetitie.
De Pin Pongers hebben deelgenomen met 2 teams:



Team 1: Albert, Tom en Jac
Team 2 Kees, Nader en Michael

Hieronder kun je lezen hoe beide teams gepresteerd hebben.

ZOMERCOMPETITIE 2022 BIJ ODT:
TEAM 1 WINT MET 6-1
OF WERD HET 8-2 ?
Verslag van Jac Rosenboom

Team 1 vóór aanvang van de wedstrijden (met dank aan fotograaf Kees).
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Team 1 wachtte een wedstrijd tegen de ODT-ers Marcel, John en Dylan.
Albert mocht als eerste beginnen en speelde tegen Dylan een degelijke wedstrijd, verloor
weliswaar nipt één game, maar wist duidelijk met 3-1 te winnen.
Het eerste punt voor het team was daarmee binnen.
Vervolgens was het de beurt aan Tom om het voorbeeld van zijn voorganger te volgen en
dat deed hij dan ook duidelijk door in 3 games ogenschijnlijk zonder moeite te winnen van
John.
De derde partij tussen Jac en Marcel was een stuk spannender en werd pas in de 5e game
beslist met een nipte overwinning voor Jac.
Daarmee was een 3-0 voorsprong voor team 1 een feit.
Het blok met de daaropvolgende 3 enkelspelwedstrijden werd geopend door de wedstrijd
tussen Albert en John, eenvoudig door Albert in 3 games gewonnen en daarmee kwam een
tussenstand van 4-0 tot stand.
Onze Roosendaalse tegenstanders konden toch nog iets terugdoen.
De vijfde wedstrijd tussen Jac en Dylan was zeker spannend. De eerste game werd door
Jac gewonnen, de tweede door Dylan. Game 3 en 4 gingen met minimaal verschil (beide
keren 11-13) naar Dylan en daarmee werd de tussenstand 4-1.
Tom won zonder problemen van Marcel: 5-1.
Vervolgens werd gedubbeld en het “gouden dubbel” Tom/Albert wist in 3 games eenvoudig
te winnen van Dylan en Marcel: 6-1.
Volgens officiële zomercompetitieregels was de wedstrijd daarmee ten einde.
Waarschijnlijk om niet al te laat te eindigen bestaat de competitie bij 3 tegen 3 uit 6
enkelspelwedstrijden en een dubbel, wat betekent dat je als speler slechts 2 van de 3
tegenstanders treft.
Wij hadden nog wel zin (en energie) om een volledige wedstrijdronde te spelen en de
tegenstander wilde dit ook.
Gevolg: de wedstrijden werden voortgezet met de 3 resterende enkelspelwedstrijden.
Tom had nog niet gespeeld tegen Dylan en was duidelijk de sterkste van de twee: 7-1.
Albert trad aan tegen Marcel en dit werd een erg spannende wedstrijd.
Beide spelers wisten 2 games te winnen en alles kwam aan op de vijfde en laatste game.
Helaas kwam Albert te kort en wist Marcel de tussenstand op 7-2 te brengen.
Op een andere tafel had Jac inmiddels tegen zijn oud-teamgenoot John gespeeld en haalde
een duidelijke 3-0 overwinning binnen.
Eindstand daarmee: 8-2.
Na afloop natuurlijk nog even wat naborrelen.
Hoewel “even” ? Na verloop van tijd was iedereen al weg behalve de barman, twee van
onze tegenstanders en natuurlijk ons eerste team.
Na wat drankjes, wedstrijdanalyses en pittige politieke discussies werd tegen 1.00 uur een
gezellige avond afgesloten en werd de reis naar huis ingezet.
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ZOMERCOMPETITIE 2022 BIJ ODT:
DEEL 2 VOOR TEAM 2
Verslag en foto’s van Kees Verhoeven

Michael in actie tijdens de
Zomercompetitie.
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Vrijdag 1 juli gingen Nader, Michael en Kees weer naar ODT om een avondje
zomercompetitie te spelen.
Het was voor ons de tweede en tevens de laatste keer dat we meededen.
Jac, Tom en Albert zouden er ook zijn, dus de Pinpongers waren zwaar vertegenwoordigd.
Er was die avond een team uitgevallen dus speelden wij in een poule van 3 teams, wij ieder
3 wedstrijden.
Onze opponenten waren Ad Roverts en Jack Polderman de Jong en de 3 spelers die we in
de eerste ronde ook getroffen hadden.
Het eindresultaat was zoals verwacht, Ad en Jack wonnen alles, duidelijk een maat te groot.
Wij wonnen samen 4 wedstrijden, niet slecht, en Marijn, Lucas en Rafaël wonnen 1
wedstrijd.
Uiteindelijk zijn we in de totaalstand in de middenmoot geëindigd, niet onverdienstelijk.
Gezelligheid en sportiviteit was het doel, dat werd ruimschoots behaald.

AFSCHEID
Om uiteenlopende redenen hebben in de afgelopen periode een aantal leden hun
lidmaatschap van de vereniging beëindigd.
We hebben het over een drietal personen die bij elkaar opgeteld al heel wat jaartjes bij onze
club hebben gespeeld: Eelco, Marjan en Wim.
Wim heeft aangegeven dat hij nog wel beschikbaar wil blijven voor het controleren van de
wedstrijdformulieren en het doorgeven van de competitieprestaties.
We hopen dat jullie een leuke tijd hebben gehad bij onze vereniging en wensen jullie
namens de redactie veel voorspoed in de toekomst.
En mocht je nog een keer terug willen komen: jullie blijven uiteraard welkom !!
Met ingang van 1 juli 2022 zijn jullie geen lid meer van TTV De Pin Pongers, maar mocht je
op de hoogte willen blijven van wat in onze vereniging speelt, dan is het mogelijk om de
Nieuwsbrieven van onze club nog wel toe te sturen.
Als je dat wil, laat het via een mailtje even weten:
redactie@depinpongers.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021
Aanstaande zaterdag (9 juli) spelen we onze uitgestelde
clubkampioenschappen 2021 in De Spil.
We hebben op dit moment 10 deelnemers, een mooi aantal.
Op dit moment zijn er inschrijvingen binnen van Adrie, Albert, Jac,
Kees, Koen, Michael, Nader, René, Tom van D. en Walter.
Staat je naam er niet bij en wil je toch nog meedoen?
Laat het snel weten aan de organisatie: voorzitter@depinpongers.nl
Bovenvermelde spelers gaan als het goed is vanaf 12.00 uur in De Spil
aan de slag om de titel van Clubkampioen 2021 te veroveren.
Toeschouwers/supporters zijn uiteraard van harte welkom.

DE VUELTA KOMT DOOR WOUWSE PLANTAGE
Op 19, 20 en 21 augustus 2022 start de
Ronde van Spanje in Nederland en komen de
renners vlak in de buurt.
Op zondag 21 augustus komen ze bij ons in
de regio en is Wouwse Plantage een
doorkomstplaats.
Wat nu bekend is, is dat dit zo rond 16.00 uur
gaat gebeuren.
Het dorp viert 3 dagen feest en wil dit luister
bijzetten met een groots Spaans weekend.
Er zijn allerlei sport- en spelactiviteiten
gepland en de nodige eet- zang- en
andersoortige evenementen moeten zorgen voor een gezellige sfeer met activiteiten voor
iedereen.
Wij willen als De Pin Pongers dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen gebruik maken
van de gelegenheid om tijdens het drukke feest onze club te promoten.
Over hoe we dit precies gaan inkleden wordt nu nog nagedacht, maar we hebben tegen die
tijd wel wat vrijwilligers nodig om onze plannen uit te voeren.
Nadere mededelingen volgen later.
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NIEUWS OVER DE GEERHOEK
Het is al langer bekend: de locatie waar we nu onder leiding van Walter kunnen trainen op
dinsdag (De Geerhoek in Wouw) krijgt een andere bestemming.
Onze voorzitter René volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft de eerste plannen voor
ons nieuwe onderkomen bemachtigd.
We gaan verhuizen naar het naastgelegen Univé gebouw, de oude Rabo bank.
Wij zullen waarschijnlijk naar de eerste verdieping gaan, waar ruimte genoeg is om alles
kwijt te kunnen.
De vloer zal een PVC vloer zijn, geen spiegels.
De ruimte is 84m3 en er is ook een lift naar boven.
Voor de verhuizing wordt ingezet op een tijdstip na de bouwvak vakantie, dus vanaf circa
september 2022.
Het is nog onduidelijk in welke volgorde gebruikers gaan verhuizen.
Tot die tijd blijven we gebruik maken van onze huidige zaal.
Er is/wordt met zo veel mogelijk wensen rekening gehouden.
Alles bij elkaar een spannende periode en uiteraard houden we iedereen op de hoogte
zodra er weer meer nieuws is te melden.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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