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VAN DE REDACTIE 
De najaarscompetitie 2022 is weer begonnen en onze beide 
teams zijn gestart met een thuiswedstrijd. 
Hoe zij het er van af hebben gebracht? Lees het verderop. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief wat verslagen van toernooien die 
je nog tegoed had: 
 

• De Supercup in onze eigen zaal 

• Invitatietoernooi in St. Annaland 

• OTC toernooi in Culemborg 

Nu de competitie weer is begonnen zal worden overgeschakeld naar een wekelijkse 
Nieuwsbrief, waarvan de volgende als de planning goed verloopt over een week zal 
verschijnen en wel op maandag 26 september.  
Daarin natuurlijk verslagen van de wedstrijden uit de tweede speelronde, waarbij team 1 
naar St. Willebrord afreist om te spelen tegen The Back Hands (5) en team 2 naar Bergen 
op Zoom gaat om het op te nemen tegen Het Markiezaat (9). 
 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !! 
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand SEPTEMBER hebben we één jarige:  
 
23 Janine Raaymakers-Hopmans 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest.. 
Er is nog geen datum voor een volgende vergadering gepland. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat 
het weten via secretaris@depinpongers.nl 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 1 START MET GELIJKSPEL 
 
Verslag: Koen Schuurbiers. 

Deze week begon de competitie weer. Team 1 was helaas ingedeeld in de 4e klasse, daar 
waar 3e klasse was aangevraagd. Gezien de andere teams die ook 3e klasse aan hebben 
gevragen leek dit wel terecht. 

De eerste wedstrijd voor ons team was tegen Tanaka. Bij ons mochten Albert, Koen en 
Walter aantreden. Tanaka kwam opdagen met de jonge generatie Joyce en Mika, en iets 
oudere generatie Corne. 

Tegen de nieuwe generatie speelde Walter aardig mee, maar kwam in beide wedstrijden 
net te kort (16-18 en 9-11 in de 5e). Men kan zich toch afvragen of hij zijn toekomstige 
talentjes wellicht wat gunde? Tegen de noppen van Corne had Walter echter geen enkele 
moeite en ruimde dit eenvoudig in 3 games op. 

Albert begon aardig aan de wedstrijd door Joyce te ontregelen. Mika en Corne bleken 
lastiger voor Albert, omdat dit beide spelers zijn die zelf niet veel initiatief nemen. 
Gedurende de wedstrijd tegen Mika ging Albert meer tegen zichzelf te spelen en wist dit niet 
meer recht te trekken. 

Koen speelde niet echt lekker, mede omdat hij nog wat last had van een jetlag en een 
beginnende verkoudheid. Ondanks dat het niet lekker ging, wist hij toch 3 wedstrijden eruit 
te slepen. 

De dubbel liep ook niet helemaal soepel. Teveel onnodige fouten en er werd te weinig 
afgedwongen door Albert en Koen tegen Joyce en Mika. 

Al met al geen beste start voor ons 1e team, dat toch duidelijk kampioensambities heeft. 
Dan zal het toch iets beter moeten in de komende wedstrijden! De support was wel fijn. 
Bedankt voor het komen aanmoedigen Jac! 

Eindstand: 5-5. 

 

          5  -  5 
 
 
De Pin Pongers (1)       Tanaka (4) 

http://www.depinpongers.nl/
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De stand in klasse 4B na de eerste speelronde: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

The Back Hands (5) 1 6  Koen 1 3 100% 

De Pin Pongers (1) 1 5  Albert 1 1 33% 

ODT (5) 1 5  Walter 1 1 33% 

Tanaka (4) 1 5  Tom 0 0 0% 

Hotak’68 (4) 1 5  Jac 0 0 0% 

TCS (1) 1 4      

    Dubbel 1 0 0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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PIN PONGERS 2 START MET VERLIES 
 
Verslag: Kees Verhoeven. 

 
De eerste wedstrijd van de najaarscompetitie was gepland tegen de oude rotten van de 
Backhands.  
Voor ons kwamen Adrie, Qusai en kees in het veld, aangevuld met Nader als 
dubbelpartner. 
Backhands had Ad de hoon, Piet Raaymakers en Tommy Schijven gestuurd. 
 
Kees begon tegen Ad, 1 x eerder tegen gespeeld en toen won Kees in 5 games. 
Vanavond ging het weer gelijk op, ze zaten heel erg dicht bij elkaar. 
Deze keer ging het weer in 5en en won Ad met een minimaal verschil, jammer. 
Qusai gaat steeds beter spelen maar hij moet gewoon veel uren maken om zijn techniek bij 
te schaven. Dat doet ie goed en je ziet hem ook groeien. Helaas is hij te “licht” voor de 6e 
klasse en een overwinning, al zou het maar 1 game zijn, laat nog even op zich wachten. 
maar lekker doorgaan met trainen Qusai, veel spelen en goed luisteren wat wij allemaal 
tegen jou zeggen!! 
 
De wedstrijd tegen Tommy was rap gespeeld en we stonden met 0-2 achter. 
Adrie ging achter de tafel tegen Piet. Die twee zijn ook van hetzelfde niveau. 1 x eerder 
gestreden met Adrie als overwinnaar. Vandaag was het weer erg close, met 12-10 in de 
vierde game had Adrie ons eerste punt gepakt. 
Dubbelen ging Kees met Nader doen. tegenstanders Ad en Piet waren het doelwit. 
De eerst game was duidelijk een misser van onze jongens, met 1 gekregen punt werd het 
1-11… daarentegen waren de volgende games: 11-9, 1-16 en 10-12! 
 Strijdend ten onder gegaan dus, erg jammer. 
Qusai en Ad speelden weer een korte set met een puntje erbij voor de BH’s. 
Kees en Piet maakten het weer spannend. Met standen 13-11, 11-5 16-18 en 11-6 en een 
hoop zweetdruppels op de vloer, hadden wij er weer een punt bij op het scorebord. 
Adrie wist zijn “winning mood” vast te houden door Tommy in 3 games aan de kant te 
zetten. Maar ook bij hun set stond er een gamestand van 18-16 op het bord. Gewoon een 
spannende set, er werd niks weggegeven op deze avond. 
Tegen Piet liet Qusai mooie rally’s zien, het zit er in en het gaat eruit komen, daar ben ik 
zeker van. 

          4  -  6   
 
De Pin Pongers (2)        The Back Hands (7) 

http://www.depinpongers.nl/
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Adrie was “de man van de avond”, na de set tegen Ad. Hij hield de man uit st Willebrord 
knap van zich af in 4 games. waarmee hij het 4e punt voor ins op het bord zette. 
De laatste was Kees tegen Tommy. Kees pakte de eerste 2 games maar in de derde was 
hij de weg kwijt. Concentratie foetsie 1-11 … De vierde herpakte hij zich maar Tommy had 
bloed geroken en liet zich niet meer overrompelen. In 5 games moest Kees zijn 
tegenstander feliciteren. Hij was niet blij, om het maar zacht uit te drukken. 
 
Eindstand dus 4-6. 
Wellicht had het dubbeltje de andere kant op kunnen vallen, maar de spelers van vanavond 
geven de 3 overige teamgenoten de ruimte om zich in de schijnwerpers te spelen… 
Zowaar een sportieve uitdaging. Dus Tom, Michael en René, zét hem op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stand in klasse 6B na de eerste speelronde: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

TCO’78 (2) 1 10  Adrie 1 3 100% 

Het Markiezaat (9) 1 10  Kees 1 1 33% 

The Back Hands (7) 1 6  Qusai 1 0 0% 

De Pin Pongers (2) 1 4  René 0 0 0% 

Yerseke (3) 1 0  Nader 0 0 0% 

WITAC’89 (3) 1 0  Michael 0 0 0% 

    Tom 0 0 0% 

        

    Dubbel 1 0 0% 

 
 

http://www.depinpongers.nl/
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DE ZEVENDE EDITIE VAN  
DE PIN PONGERS SUPERCUP 
 
In navolging van de senioren, welke op vrijdag 2 september 2022 in dorpshuis De Spil in 
Wouwse Plantage al voor het eerst in actie kwamen, werd op dinsdag 6 september 2022 
ook in buurthuis De Geerhoek te Wouw ook voor jeugdspelers het seizoen geopend. 
Traditiegetrouw gaat dit gepaard met de strijd om de zogenaamde Pin Pongers Super Cup, 
een motivatieprijs om meteen van de eerste trainingsavond een feestje te maken met een 
competitie-element.  
 
Voor zowel de jeugd als voor de senioren wordt jaarlijks een separaat openingstoernooitje 
gehouden. Het reglement schrijft voor dat er in een knock-outsysteem, in een best-of-five 
games tot aan de 11 punten gespeeld wordt. Simpelweg, conform de regels van de NTTB. 
Omdat dit toernooi dus in een turbosnelheid gespeeld wordt ligt men bij verlies direct uit het 
toernooi. De deelnemers werden op basis van hun prestaties in de interne competitie(s) van 
afgelopen seizoen geplaatst, zodat de ‘de sterksten’ elkaar pas in een vergevorderd 
stadium zouden moeten treffen. 
 

JEUGD 
Momenteel is de spoeling wat betreft jeugdleden helaas erg dun. De eerste trainingsavond 
van het nieuwe seizoen bracht slechts twee spelers op de been. Dit waren Levi Verbocht, 
titelverdediger, back-to-back winnaar en uiteraard als eerste geplaatst, en uitdager Aniek 
Mies, als drievoudig back-to-back halvefinalist tweede geplaatst, en met vier deelnames nu 
recorddeelneemster aan dit kleine evenement.  
 
Helaas dus twee deelnemers, waarmee het negatieve record van 2018 evenaarde. In dit 
jaar werd een barrage gespeeld, ofwel maximaal drie wedstrijden, waarbij twee gewonnen 
partij de eindzege oplevert. Op deze manier zouden in theorie dan toch voldoende 
wedstrijden gespeeld kunnen worden.  
 
Round-robin:  
1. Levi Verbocht (1) – Aniek Mies (2) : 3 – 0 (11-5, 11-1, 11-4) 
 
Levi Verbocht, titelverdediger en back-to-back winnaar, schoot uit de startblokken en sloeg 
zo’n beetje alles raak, al had hij ook het geluk aan zijn zijde daar Aniek Mies, die ondanks 
haar recorddeelname nimmer rechtstreeks om de hoofdprijs speelde, enigszins 
zenuwachtig en onwennig aan de wedstrijd begon en snel de verdediging opzocht. Het 
eerste duel kon ook wel een walk-over genoemd worden. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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2. Aniek Mies (2) – Levi Verbocht (1) : 0 – 3 (6-11, 3-11, 4-11) 
 
Na het eerste duel werd besloten om de training op te starten. Dit worp zijn vruchten af voor 
het vervolg van de barrage. In het tweede duel lagen de verschillen iets dichter bij elkaar. 
Hoewel dit in de score niet geheel terug te zien is, verdedigde Aniek beter, en moest Levi 
harder werken voor de punten. Toch won Levi opnieuw in straight games, zodat, net als in 
2018, geen derde duel nodig was om een winnaar aan te wijzen, en waarmee hij opnieuw 
de titel greep; zijn derde op rij.  
 

  
 
En zo ging Levi Verbocht dus voor de derde maal, op rij, aan de haal met de Hoogenhoff 
Cup, genoemd naar oud-voorzitster Sylvia van den Hoogenhoff. Het mooie is, mede omdat 
het evenement pas sinds 2016 op de rol staat, en sindsdien alle statistieken goed zijn 
bijgehouden, dat enkele feiten en cijfers genoemd kunnen worden die er toe doen: 
 
- 2022 was met 2 deelnemers helaas een jaar met weinig deelnemers; net als in 2018, de 
eerste maal dat er slechts 2 spelers op de been gebracht konden worden. 
- 2019 was met 8 deelnemers het recordjaar. 
- Aniek Mies is met 4 deelnames recorddeelneemster. 
- Levi Verbocht is met 3 titels (op rij) recordhouder. Tevens heeft hij met 7 overwinningen de 
meeste zeges geboekt. Thijs van Damme volgt met 2 titels en 5 overwinningen.  
- Bram van der Stelt heeft 1 titel gewonnen en 3 overwinningen geboekt. Samen met Levi 
en Thijs verloor hij nimmer op dit evenement.  
- Karin van Overveld won ook 1 titel, boekte 2 overwinningen, maar verloor ook 1 maal.  
- Luuk van Gils heeft 3 overwinningen geboekt. 
- Aniek Mies haalde 3 halve finales op rij. De editie van 2022 geldt als round-robin duel.  
 
Levi, van harte gefeliciteerd met weer een trofee! 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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SENIOREN 
Vrijdag 2 september 2022 was het dan eindelijk zover: het eerste trainingsmoment van het 
najaarsseizoen 2022. Te doen gebruikelijk wordt het seizoen geopend met de strijd om de 
Pin Pongers Super Cup, zo ook dit jaar. En met 12 deelnemers, een record, kon een 
representatief toernooi gehouden worden, hetgeen de organisatie deugd deed. Zoals 
gezegd dus de meeste deelnemers ooit, en dan te bedenken dat viervoudig back-to-back 
finalist en runner-up van vorig jaar, Walter van Gils, en zesvoudig halvefinalist Rose-Marie 
Jacobs-De Koning niet meededen.  
 
Het deelnemersveld was ondanks dat toch enorm sterk. Zo deed vijfvoudig clubkampioen 
Tom van Doorn, viervoudig back-to-back winnaar, maar vorig jaar afwezig, weer mee; net 
als zesvoudig clubkampioen Koen Schuurbiers, finalist in 2016 en Albert de Jong, winnaar 
in 2016. Dit aangevuld met clubkampioen en titelverdediger Jac Rosenboom, voorzitter en 
met 7 deelnames recorddeelnemer René Schijven, Adrie Raaymakers, naar die de 
hoofdprijs genoemd is, oudgediende Kees Verhoeven, en verder de Wouwenaren Michael 
van Loon, Nader Qasem en Tom Schoonen, 
Ook was er het debuut van Erna Lakebrink en Qusai Qasem, waarmee de geschiedenis 
van het evenementje bij de senioren nu 20 deelnemers kent, en waarmee overigens dit jaar 
pas het aantal van de jeugd herhaald werd. Een opvallend feitje! 
 
Round-robin: 
1. Michael van Loon (8) – Nader Qasem (9) : 3 – 0 (11-8, 11-6, 14-12) 
 
Op de ELO-rating ontlopen Michael van Loon en Nader Qasem elkaar niet veel en op de 
meest recente clubkampioenschappen wonnen beide heren eenmaal van elkaar, waarbij 
Michael de belangrijkste pot won en derhalve hoger ingeschaald was. Net als toen maakte 
Nader prachtige punten, af en toe met kanonskogels, maar ook de meeste fouten. Michael 
zag dit al snel, wachtte af, en scoorde zelf ook. Een spannende derde game had de 
ommekeer kunnen betekenen, maar gebeurde niet. In straight games ging de favoriet op 
papier door naar het hoofdtoernooi. 
 
2. Jac Rosenboom (5) – Qusai Qasem (WC) : 3 – 0 (11-5, 11-6, 11-5) 
 
Secretaris Jac Rosenboom was door een minder clubkampioenschap, waar hij zijn titel 
verloor, lager ingeschaald dan je van een titelverdediger zou verwachten en moest derhalve 
een partij in de voorronde spelen, om het hoofdtoernooi te bereiken. Hij trof daarin Qusai 
Qasem, die debuteerde en met een zogenaamde wild-card deelnam, maar helaas geen 
potten kon breken. De punten die hij pakte waren veelal de foutjes van Jac, die verder 
eenvoudig zegevierde. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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3. Kees Verhoeven (6) – Erna Lakebrink (WC) : 3 – 0 (11-2, 11-9, 12-10) 
 
Kees Verhoeven gebruikte deze wedstrijd, na de snelle en gemakkelijk gewonnen eerste 
game, als opwarmer voor het vervolg van het toernooi, waar hem op papier geen makkelijke 
loting op hem wachtte. Erna Lakebrink, deelneemster op basis van een wild-card, had niets 
in te brengen. In straight games bereikte de veteraan voor de vijfde maal op rij, zonder een 
editie te missen, de kwartfinale, iets waarin alleen Rose-Marie Jacobs-De Koning en René 
Schijven hem voor gingen.  
 
4. Adrie Raaymakers (7) – Tom Schoonen (WC) : 3 – 0 (11-7, 11-3, 11-5) 
 
Een partij waar vooraf best wel wat van verwacht werd. Natuurlijk heeft Adrie Raaymakers 
tig jaar meer ervaring, maar Tom Schoonen komt eraan. Althans, men ging uit van een iets 
gelijkwaardigere strijd, omdat bij Adrie de laatste jaren regelmatig blessures toch parten 
speelden. Niets was minder waar. Adrie was Tom op alle fronten de baas en in straight 
games ging de man, naar wie de hoofdprijs vernoemd is, door naar het hoofdtoernooi.  
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Kwartfinales: 
1. Tom van Doorn (1) – Michael van Loon (8) : 3 – 0 (11-4, 11-6, 11-8) 
 
Michael van Loon bereikte al voor het derde jaar op rij de kwartfinale, maar voor het derde 
jaar op rij was deze ronde voor hem het eindstation. Topseed Tom van Doorn verloor 
daarentegen nog nooit een partij op dit evenement, en deed ook nu niet. In straight games 
ging de vijfvoudig clubkampioen en viervoudig back-to-back winnaar van de Super Cup 
door naar de halve eindstrijd. Een zelfde resultaat van dit duel was er ook in 2020, toen 
Tom voor de laatste keer de Super Cup won, en in de kwartfinale destijds ook te sterk was 
voor Michael. 
 
2. Jac Rosenboom (5) – Albert de Jong (4) : 3 – 0 (11-8, 11-5, 11-9) 
 
Een topaffiche voor een duel in de kwartfinale. Twee zwaargewichten al zo vroeg in het 
toernooi tegen elkaar, dus dat beloofde wat. Helaas werd het een eenzijdige wedstrijd, toch 
wel geheel tegen de verwachting in. Op de meest recent gehouden clubkampioenschappen 
won wedstrijdsecretaris Albert de Jong nog van de secretaris Jac Rosenboom, maar 
ditmaal moest de winnaar van 2016 buigen voor de winnaar van 2021.  
 
3. René Schijven (3) – Kees Verhoeven (6) : 3 – 0 (11-7, 11-2, 11-6) 
 
René Schijven wilde vlot winnen om zich op te maken voor een nieuwe halve finale, die hij 
vorig jaar overigens niet haalde. Om te voorkomen dat het weer een zeer spannende pot 
werd (dit duel in de kwartfinale werd ook in 2020 gespeeld en toen was het zeer close), 
maakte de voorzitter snel korte metten met Kees Verhoeven.  
 
4. Adrie Raaymakers (7) – Koen Schuurbiers (2) : 0 – 3 (7-11, 5-11, 2-11) 
 
De klassieker bij De Pin Pongers, althans, onder de actieve spelers. Deze twee spelers 
hebben by far de meeste wedstrijden in het competitieshirt van De Pin Pongers gespeeld en 
kennen elkaar dan ook door en door. Zesvoudig clubkampioen Koen Schuurbiers trok tegen 
oud-wedstrijdsecretaris Adrie Raaymakers opnieuw aan het langste eind.  
 

http://www.depinpongers.nl/
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Halve finale: 
1. Tom van Doorn (1) – Jac Rosenboom (5) : 3 – 0 (12-10, 11-2, 11-6) 
 
De wedstrijd tussen de winnaars van de laatste twee edities tegen elkaar in de strijd om een 
plek in de finale. Helaas werd dit duel een vluggertje. In de eerste game lagen de 
verschillen nog dicht bij elkaar, maar nadat topseed Tom van Doorn deze in zijn zak 
gestoken had, was er voor Jac Rosenboom geen houden meer aan. Met sterk spel ging de 
oud-wedstrijdsecretaris wederom naar de finale, zijn vijfde.  
 
2. René Schijven (3) – Koen Schuurbiers (2) : 2 – 3 (10-12, 10-12, 11-7, 15-13, 7-11) 
 
Qua spanning, qua score en duur van de wedstrijd, het duel van het toernooi. Voorzitter 
René Schijven, met 7 deelnames op rij en dus nog nooit afwezig geweest, legde Koen 
Schuurbiers, verliezend finalist van de openingseditie, het vuur aan de schenen, maar 
moest uiteindelijk toch capituleren. De score, bovengenoemd, zegt alles. In de 
openingsgame lukt het René niet om te stunten, in de tweede laat ie twee gamepoints 
liggen. In de derde game is ie bovenliggend, in de vierde overleefd ie matchpoints: het duel 
had alles, maar ging wellicht ook een beetje als een nachtkaars uit. In de slotgame nam 
Koen een paar punten voorsprong en die marge werd niet meer weggegeven.  
 
Finale 2022: 
Tom van Doorn (1) – Koen Schuurbiers (2) : 3 – 0 (11-5, 11-8, 11-9) 
 
De eindstrijd van 2022, met de twee hoogstgeplaatste spelers, en de finalisten van de 
recent gehouden clubkampioenschappen, uiteindelijk dus geen verrassing. Maar daar de 
finale van de clubkampioenschappen nog een geweldige thriller was, werd deze partij een 
walk-over. Wellicht was Koen Schuurbiers, die het toernooi dus nooit won, leeggespeeld na 
die zware halve finale, en kon Tom van Doorn, die dus ongeslagen blijft op dit evenement, 
goed kijken wat zijn strijdplan moest zijn voor deze wedstrijd. Uiteindelijk pakte Koen nog 
wel wat punten, waardoor de score draaglijker werd, maar het resultaat werd hetzelfde als 
een paar maanden eerder: de winst ging naar Tom! 
 
En zo pakte Tom van Doorn dus al weer voor de vijfde keer de Raaymakers Cup. In 2021 
was ie afwezig, de vier keer ervoor won ie ook.  
 
- Met 5 titels en 15 overwinningen tegenover 0 nederlagen is Tom van Doorn de absolute 
koning van de Super Cup. René Schijven nam 7 maal deel, een record. 
- Walter van Gils bereikte vier maal op rij de finale en boekte 8 zeges. Rose-Marie Jacobs-
De Koning bereikte zes maal op rij de halve finale en boekte 7 zeges. 
- Michael van Loon bereikte drie maal op rij de kwartfinale, Kees Verhoeven bereikte vijf 
maal op rij de kwartfinale.   

http://www.depinpongers.nl/
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TER HERINNERING: 
STEM OP TTV DE PIN PONGERS TIJDENS DE 
JAARLIJKSE RABO CLUBSUPPORT 2022  

Van onze penningmeester (Janine) ontvingen we het volgende bericht: 
 Ook dit jaar doen wij natuurlijk weer graag mee aan de Rabo 
ClubSupport actie!  
Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat zij leden 
hebben en een deel van hun winst teruggeven aan de maatschappij.  
Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven je wilt 
ondersteunen. 
 
Alleen leden kunnen stemmen tussen 5 en 27 september 2022.  

Dus ben je Rabobank klant maar nog geen lid? Registreer je dan gratis en zorg dat je kunt 
stemmen! Dit kan ook via de Rabo App. 
Een kleine moeite maar een groot plezier voor ons als kleine vereniging! 
 
Willen jullie dit ook doorgeven aan al jullie familieleden, collega’s, vrienden die in onze regio 
woonachtig zijn? 
Net als afgelopen jaren hopen we natuurlijk met z’n allen weer een mooi bedrag binnen te 
halen! 
 
 

INVITATIE TOERNOOI IN ST. ANNALAND 
Het toernooi van het verkeerde batje 

Op zaterdag 10 september werd door de vereniging 
Smash ’76 uit St. Annaland weer hun invitatie toernooi 
georganiseerd. 
Jac Rosenboom doet al jaren mee met dit toernooi, dat 
is bedoeld als opwarmer voor de komende competitie. 
 
Om 9.15 uur werd met de wedstrijden begonnen, in de 
vorm van een zevenkamp. 
Gewapend met een splinternieuw batje werd de strijd 
aangegaan tegen andere 4e klassers. 

Het was vreselijk wennen aan het nieuwe rubber en de nieuwe carbon-plank. 
Het balletje schoot alle kanten op, de controle was helemaal verdwenen en na 3 gewonnen 
en 3 verloren wedstrijden werd een gedeelde 4e plaats in de eindstand bereikt en werd de 
conclusie getrokken: er is maar één plek voor dit batje en dat is ver weg onder in de 
sporttas en niet meer gebruiken. 
 
Omdat ik daags daarna wéér een toernooi had (OTC in Culemborg), werd het batje van 
Hanny “geleend”. Hoe dit ging lees je op de volgende pagiina.  
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OTC TOERNOOI IN CULEMBORG 
Van de regen in de drup 

Het is zondag 11 september en op deze dag werd 
afgereisd naar Culemborg voor een OTC-toernooi bij 
de vereniging Gispen. 
Als je kiest voor tafeltennis, dan maar gelijk 2 
toernooien in één weekend. 
 
Na een voorspoedige reis werd om 10.00 uur met de 
wedstrijden begonnen, in de vorm van een 
zevenkamp. 

Eens kijken of het met het batje van Hanny beter wil lukken. 
Na een paar slagen kwam ik er achter waarom ik dat batje destijds aan haar had gegeven. 
Jawel, een carbon frame, maar deze keer wel met wat oudere rubbers er op geplakt. 
De controle was daarom een stuk beter, maar nog niet optimaal. 
Met 3 gewonnen en 3 verloren wedstrijden werd uiteindelijk een gedeelde 3e plaats in de 
poule bereikt. 
 
Wat heb ik geleerd? 
Een carbon frame is voor mij niet weggelegd: veel te snel, weinig controle. 
Iemand die dit frame wil overnemen? Meld je maar. 
Ik heb er zondagavond nog de rubbers afgehaald en deze op mijn “oude gewone” batje 
geplakt. 
Dit speelt in ieder geval een stuk vertrouwder en prettiger. 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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