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VAN DE REDACTIE 
Op de laatste dag van de maand augustus sturen we jullie 
weer een kersverse Nieuwsbrief toe: aflevering 452. 
 
Deze aflevering 452 stond oorspronkelijk gepland om uit te 
brengen op maandag 29 augustus. 
Het bestuur heeft een dag later vergaderd en daarom is besloten om deze Nieuwsbrief ook  
later uit te brengen, zodat mededelingen vanuit het bestuur vers van de pers eventueel nog 
meegenomen kunnen worden. 
Achteraf gezien valt er vanuit het bestuur niet zo veel nieuws te melden, maar dat wisten we 
niet vantevoren. 
 
Wat kun je in deze Nieuwsbrief – naast wat mededelingen vanuit het bestuur - zoal 
verwachten? 
In willekeurige volgorde: er is nieuws vanuit het toernooifront. Albert heeft deelgenomen aan 
een OTC-toernooi in Gorkum en verderop vind je een uitgebreid verslag van hoe hij het er 
van af heeft gebracht. 
 
Nu we het toch over toernooien hebben: graag aandacht voor onze Supercup editie 2022, 
die gespeeld zal gaan worden op vrijdag 2 september. René doet verderop uitgebreid 
verslag van hoe dit toernooi in elkaar zit. 
 
De redactie vraagt bijzondere aandacht voor de jaarlijkse Rabobank Clubsupport actie, 
waarover in deze Nieuwsbrief meer valt te lezen. 
 
Tot slot nog heuglijk nieuws: Rose-Marie is bevallen van een zoon en hij heet Rick. We 
wensen haar en Robert natuurlijk alle goeds toe. 
 
Al met al toch weer een redelijk gevulde Nieuwsbrief. 
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 12 september.  
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand AUGUSTUS hebben we één jarige:  
 
22 René Schijven 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het bestuur is gisteren (30 augustus) bij elkaar geweest. 
Na een lange tijd niet vergaderd te hebben, bleek het aantal 
bespreekpunten toch nog mee te vallen. 
We hebben in ieder geval besloten om mee te doen aan het project 
“Sjors Sportief”, een project dat plaats gaat vinden in november en 
waar we later via een Nieuwsbrief nog extra aandacht aan zullen 
besteden. 
Verder is de dagelijkse gang van zaken besproken rond financiën, 
competitie en technische onderwerpen. 
 
 

OTC TOERNOOI IN GORKUM 
Op zondag 21 augustus werd door TTC Gorkum voor het eerst 
een OTC-toernooi georganiseerd, een toernooi waaraan alleen 
40-plussers mogen deelnemen. 
Namens onze vereniging ging Albert naar Gorinchem. Beide 
andere toernooitijgers (Tom en Jac) waren die dag helaas 
verhinderd. 

 
Op basis van elo-rating werden de poules ingedeeld en Albert kwam aanvankelijk terecht in 
een poule van 7 spelers, maar uiteindelijk bleken er 6 spelers te zijn: 
 

Speler Vereniging Rating 

Niels van Vliet Belcrum 1349 

Mario Lenting Otio 1286 

Nochan van der Pennen Gorkum 1159 

James Geraerts Renata 1158 

Albert de Jong De Pin Pongers 1134 

Marcel van Nieuwenhoven Armada 1124 

 
Er werd gestart met games tot 11, best of 3, maar vanwege het kleine aantal spelers in de 
poule werd na een paar partijen overgegaan op best of 5, zodat toch nog flink wat gespeeld 
kon worden. 
Poule-winnaar werd Niels van Vliet en dat was gezien zijn rating niet een verrassing. 
Albert won van Marcel, wat gezien de onderlinge ratings ook anders had kunnen uitvallen. 
Maar de grootste verrassing was toch wel zijn winst op Mario, een speler die ruim 150 
punten hoger staat !  
Albert had al vaker tegen Mario gespeeld, maar had nog nooit gewonnen. Een knappe 
prestatie dus. 
Tegen Niels werd kansloos verloren (3-0) en tegen James en Nochan (noppenspeler) werd 
pas in de vijfde game verloren. 
Alles bij elkaar niet slecht gespeeld, met als eindresultaat een vierde plaats in de poule: 
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Plaats Speler Gewonnen 

1 Niels van Vliet 5 

2 James Geraerts 4 

3 Nochan van der Pennen 3 

4 Albert de Jong 2 

5 Mario Lenting 2 

6 Marcel van Nieuwenhoven 0 

 
Zoals gebruikelijk bij een toernooi werd een formulier gebruikt om de (tussen)standen bij te 
houden. 
Albert stuurde onderstaand formulier naar ons toe. 
 
Niet echt een toernooiformulier dat uitblinkt in duidelijkheid en netheid. 
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GEFELICITEERD !!! 
Het was al langere tijd goed te zien en bij de meeste leden ook wel bekend: Rose-Marie 
was in verwachting en op vrijdag 29 juli is zij bevallen van een zoon: Rick. 
We wensen de trotse ouders (Robert en Rose-Marie) natuurlijk veel geluk. 

 
 

STEM OP TTV DE PIN PONGERS TIJDENS DE 
JAARLIJKSE RABO CLUBSUPPORT 2022  

Het bestuur heeft onze vereniging weer ingeschreven voor de jaarlijkse 
Rabobank ClubSupport.  
Net als afgelopen jaren hopen we natuurlijk met z’n allen weer een mooi 
bedrag binnen te halen! 
 
Tussen 5 september en 27 september 2022 kan ieder lid van de 
Rabobank weer zijn of haar stem uitbrengen op zijn of haar favoriete 
club of vereniging. Dit kan overigens ook via de Rabo App. 
Volgens de gestelde voorwaarden lijkt het erop dat dit jaar drie 

stemmen per lid kunnen worden uitgebracht, en dat op drie verschillende deelnemende 
verenigingen en stichtingen. 
Het bestuur roept in elk geval al haar leden en betrokkenen op ons clubje weer aan de 
nodige financiële steun te helpen. Het kost zelf geen geld, je hoeft enkel je stem te geven. 
Alles gaat digitaal. Mooi is ook als je vrienden en familie weet over te halen om onze 
vereniging te steunen, want alle kleine beetjes helpen natuurlijk.  
 
De link naar ons stukje op de site van de Rabobank is: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=261476 
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SUPER CUP 2022 
Sinds het jaar 2016 wordt bij tafeltennisvereniging De Pin Pongers jaarlijks het 
najaarsseizoen geopend met een klein intern toernooitje, ook wel De Pin Pongers Super 
Cup genoemd. Voor zowel de jeugd als de senioren staat er een separaat evenementje op 
het programma. Het openingstoernooitje van weer een nieuw seizoen staat altijd in het 
teken van de opwarmer voor de regionale afdelingscompetitie, die weer op het punt van 
beginnen staat. Het doel van de avond is niet zozeer het spelen op het scherpst van de 
snede, maar op een sportieve wijze, en hopelijk met een respectabel aantal deelnemers, 
proberen de spieren weer los te weken. Wel staat er voor de winnaar van het toernooi een 
mooie wisselbeker te wachten, die een jaar lang thuis in de vitrinekast mag staan.  
 
De opzet van het toernooi is heel eenvoudig. Het format betreft vanaf de eerste ronde een 
knock-outsysteem en alle wedstrijden worden gespeeld conform de regels van de NTTB: 
dus wedstrijden met maximaal vijf games, waarbij die games benodigd zijn om te winnen. 
De service wisselt om de twee beurten enzovoorts. Bij verlies ligt die persoon direct uit het 
toernooi. Net als afgelopen jaren hoef je je niet vooraf aan te melden, maar let op: we 
starten tijdig. Niet op tijd is helaas geen deelname aan het toernooi, en dan rest enkel een 
trainingsmoment.  
 
Tevens is er weer sprake van plaatsing. Hierbij is de eindstand van de meest recent 
gehouden clubkampioenschappen van toepassing, eventueel in combinatie met de actuele 
ELO-rating bij de NTTB. Voorheen was de optelsom van de interne toernooien (Prinsen & 
Koningsklassement) en laatstgehouden editie van de Super Cup van toepassing, maar dat 
is momenteel niet mogelijk.  
 
Bij de jeugd zijn er geen clubkampioenschappen gehouden, dus wordt enkel gekeken naar 
de uitslag van de laatste editie van de Super Cup. Levi Verbocht, de huidige bekerhouder 
en tweevoudig back-to-back winnaar, is als eerste geplaatst. Aniek Mies, vorig jaar 
verliezend halvefinalist, is als tweede geplaatst. In principe is de organisatie voornemens 
om de strijd om de Pin Pongers Super Cup voor jeugd, te houden op dinsdag 6 september 
2022, in buurthuis De Geerhoek te Wouw. 
 
Bij de senioren deden er afgelopen zomer 10 spelers mee aan de clubkampioenschappen, 
en omdat dit toernooi volledig werd uitgespeeld is de plaatsing voor de Pin Pongers Super 
Cup voor senioren, welke dus gehouden wordt op vrijdag 2 september 2022 in dorpshuis 
De Spil te Wouwse Plantage, als volgt: 
1. Tom van Doorn 
2. Koen Schuurbiers 
3. René Schijven 
4. Walter van Gils 
5. Albert de Jong 
6. Jac Rosenboom 
7. Kees Verhoeven 
8. Adrie Raaymakers 
9. Michael van Loon 
10. Nader Qasem 
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Let op: doet iemand, of doen meerderen van bovenstaande lijst, om wat voor reden dan ook 
niet mee? In dat geval schuift iedereen een of meerdere plaatsjes op. Dit kan betekenen dat 
dit op papier gevolgen kan hebben voor het schema, en eventueel het format. Dat zien we 
op de avond zelf.  
 
Staat je naam niet in deze lijst? Dat is geen punt: ieder lid kan en mag uiteraard 
meedoen. In dat geval speel je mee op een zogenaamde wildcard en word je middels een 
loting in het schema geplaatst. 
 
Nogmaals: je hoeft je vooraf niet aan te melden; het gaat er met name om dat met een 
mooie opkomst een gezellige avond tafeltennis gehouden wordt. 
We beginnen echter wel tijdig: om 20.00 uur willen we de eerste wedsstrijden laten 
starten.  
Te laat aanwezig is ditmaal helaas geen deelname! 
 
Enkel vrij trainen is natuurlijk ook mogelijk. Kom je deze avond en wil je tafeltennissen dan 
is deelname aan het toernooi natuurlijk niet verplicht. 
Na afloop van het toernooitje kan er uiteraard sowieso getraind worden. 
 
 

KOM AANSTAANDE VRIJDAG NAAR DE SPIL EN 
DOE MEE AAN HET TOERNOOI OM DE 
SUPERCUP 2002 
 
Supporters/coaches/toeschouwers zijn natuurlijk 
ook welkom. 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


