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VAN DE REDACTIE 
We zijn al weer toe aan Nieuwsbrief nummer 451, een dag 
later dan oorspronkelijk gepland was, maar daarom niet 
minder interessant. 
 
Voorlopig zullen de Nieuwsbrieven een maal per 2 weken 
blijven verschijnen. Wanneer het competitie-, toernooi- en evenementenseizoen in het 
najaar weer van start gaat, mikken we op een wekelijkse Nieuwsbrief op maandag. 
  
De vakanties voor velen (behalve voor onze pensionado’s, die hebben het hele jaar door 
vakantie) lopen ten einde en we gaan weer langzaamaan denken aan het komende seizoen 
en het hervatten van trainen, competitie spelen en naar toernooien gaan. 
 
Daarom deze keer nieuws over diverse toernooien die de komende tijd op de rol staan. 
We mikken vooral op toernooien die redelijk in de buurt zijn (maximaal een uurtje rijden). 
Het bestuur komt binnenkort bijeen en we gaan o.a. een planning maken voor de start van 
de trainingen in Wouw, het vrij spelen in Wouwse Plantage en diverse interne toernooien 
(Supercup en Clubkampioenschappen). 
Zodra meer van deze planning bekend is, zullen we dit laten weten. 
 
In deze Nieuwsbrief tevens competitienieuws. 
 
Natuurlijk mag de prijsvraag van Kees niet ontbreken. 
Vorige aflevering stuurde hij ons een mooie foto toe met de vraag om daar een leuk 
bijschrift bij te verzinnen. 
We hebben alle inzendingen naar Kees gemaild en hij heeft ons laten weten wie naar zijn 
mening in aanmerking komt voor een prijsje voor het leukste bijschrift. 
 
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 29 augustus.  
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

Het bestuur is de afgelopen periode niet bij elkaar geweest, 
maar mikt op een vergaderdatum over niet al te lange tijd.. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand AUGUSTUS hebben we één jarige:  
 
22 René Schijven 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
 
 

TOERNOOIEN IN HET NAJAAR 
In de komende periode worden een aantal toernooien georganiseerd, die de moeite van 
deelname waard zijn. 
Hieronder een greep uit de toernooien die binnen een straal van ongeveer een uur rijden 
worden georganiseerd. 
Voor de echte toernooiliefhebbers, maar ook voor anderen, is dit altijd een mooie 
gelegenheid om eens te spelen tegen een onbekende tegenstander en wanneer je met 
meerdere personen naar een toernooi gaat ook altijd een mooie gelegenheid om nog even 
gezellig de derde helft in te gaan. 
 

Zondag 21 augustus 
OTC TTC Gorkum, Gorinchem 
Dit is een toernooi voor 40-plussers, een toernooi met tot nu toe 1 deelnemer bekend bij de 
redactie (Albert), dus wie gaat hem vergezellen? 
Opgeven voor dit toernooi kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: toernooi.ttcgorkum@gmail.com 
 

Zaterdag 3 september 
Get Ready Toernooi Het Markiezaat, Bergen op Zoom 
Er kunnen maximaal 70 spelers aan dit toernooi deelnemen, en dit toernooi was binnen de 
kortste tijd al helemaal volgeboekt en er is zelfs een reservelijst. 
Tom van D. en Jac waren op tijd met inschrijven en staan op de lijst met deelnemers. 
Albert was net te laat, maar Jac heeft zich op het allerlaatste moment nog teruggetrokken 
en zijn plaats aan Albert afgestaan. 
Albert en Tom doen namens dus De Pin Pongers mee. Allebei veel succes. 
 

Zondag 4 september 
OTC HTTC, Houten 
Toernooi voor 40-plussers. 
Opgeven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: secretaris@httc.nl 
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Zaterdag 10 september 
Invitatietoernooi Smash ’76, St. Annaland 
Leuk en gezellig toernooi om alvast warm te draaien voor de competitie. 
Jac doet al jarenlang mee en is ook nu van de partij. 
Indeling is op klasse, met als categorieën o.a. 2e/3e klas, 4e/5e klas, 6e/7e klas. 
Wees op tijd met inschrijven, want dit toernooi is altijd snel volgeboekt. 
Inschrijven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

Zondag 11 september 
OTC ttv GISPEN, Culemborg 
Toernooi voor 40-plussers. 
Opgeven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: corrine.mario@gmail.com 
 

Zondag 18 september 
OTC ttv Scyedam, Schiedam 
Toernooi voor 40-plussers. 
Opgeven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: treesdick_7@hotmail.com 

 

Zondag 2 oktober 
OTC Het Markiezaat, Bergen op Zoom 
Toernooi voor 40-plussers. 
Opgeven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: jrosenboom@ziggo.n;l 

  

Zondag 9 oktober 
OTC dubbeltoernooi Alexandria ‘66, Rotterdam 
Dubbeltoernooi voor 40-plussers. 
Opgeven kan bij Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
Of rechtstreeks bij de toernooiorganisatie: secretaris@ttv-a66.nl 
 
Opmerkingen: 

1. Je kunt je voor een toernooi opgeven door je rechtstreeks bij de toernooiorganisatie 

aan te melden. Het lijkt echter handiger om dit via onze wedstrijdsecretaris Albert te 

laten lopen of hem in ieder geval op de hoogte te brengen. Hij weet meer over 

toernooien, doet regelmatig zelf mee en hij kan ook zien of er meerdere personen 

naar eenzelfde toernooi gaan en er voor zorgen dat spelers eventueel met elkaar 

kunnen meerijden. 

2. Ga je naar een toernooi: een verslagje en een foto voor in de Nieuwsbrief is altijd 

leuk. Stuur je bijdrage naar redactie@depinpongers.nl  
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NIEUWS OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2022 
We komen dit jaar met twee teams uit in de Najaarscompetitie. 
Team 1 gaat spelen in de 4e klasse en zonder de druk op te voeren 
wordt van dit team wel verwacht dat zij zonder problemen kampioen 
zullen worden. 
Team 2 zal het in de 6e klasse wat lastiger krijgen, maar handhaving 
moet zeker mogelijk zijn. 
 
De eerste ronde van de Najaarscompetitie start voor onze teams op 
vrijdag 16 september. 
Op deze avond spelen onze teams hun thuiswedstrijden in de zaal van De Spil. 
Team 1 speelt dan tegen Tanaka (4), team 2 neemt het op tegen een team van The Back 
Hands (7). 
 
Voor supporters en anderen die willen komen kijken, aanmoedigen en/of de derde helft 
willen meemaken, volgt hieronder het schema van de dagen waarop onze teams thuis 
spelen. 
 
 Het schema van de thuiswedstrijden voor team 1: 
 

Datum Thuiswedstrijd tegen 

16 september Tanaka (4) 

30 september Hotak ’68 (4) 

7 oktober ODT Kanjers Uitzendbureau (5) 

4 november The Back Hands (5) 

11 november TCS (1) 

 
Het schema voor team 2 ziet er als volgt uit: 
 

Datum Thuiswedstrijd tegen 

16 september The Back Hands (7) 

30 september Yerseke (3) 

7 oktober TCO ’78 (2) 

4 november Het Markiezaat (9) 

11 november WITAC ’89 (3) 

 
Beide teams wensen we alvast veel succes en plezier toe. 
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DE PRIJSVRAAG VAN KEES 
En dan is het nu tijd om de uitslag bekend te maken van de prijsvraag die door Kees naar 
de redactie werd gestuurd en in de vorige Nieuwsbrief werd gepubliceerd. 
Het aantal inzendingen viel aanvankelijk wat tegen, maar na een herinneringsmail kwamen 
gelukkig toch nog wat inzendingen binnen, waarvoor onze hartelijke dank en natuurlijk ook 
die van Kees. 
 
De foto waar het allemaal om draaide: 
 

Deze foto leverde de volgende 10 inzendingen op: 
 
1. De PinPongPortable deluxe 
 

2. De Slangebank 
 

3. De reservebank 
 

4. De Borreltafel 
 

5. De sjanstafel 
 
6. “Voor dubbelspel achter elkaar opstellen, aub” 
 
7. Op deze manier wordt tafeltennis nooit een 
       breedte-sport 
 
8. Dit lijkt me ‘de oefentafel voor paralelle slagen’ 
 
9. ‘Laat Walter maar komen met die vlinder 
       oefeningen’ 
 
10. [Advertentie] 

Deze tafel wordt u aangeboden door de firma 
      Verhoeven uit Nispen en wordt GRATIS verloot 
      onder mensen die het niet zo breed hebben. 

[Einde advertentie] 
 

 

Kees was uiteindelijk blij met de vele inzendingen en heeft gekozen voor nummer 9: 
‘Laat Walter maar komen met die vlinder oefeningen’ 

 
De inzender van dit wel heel originele bijschrift en winnaar van een leuke prijs: 
 

TOM VAN DOORN 
Gefeliciteerd, Tom 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


