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VAN DE REDACTIE 
In de najaarscompetitie 2022 is inmiddels de vierde 
speelronde afgewerkt, met thuiswedstrijden voor team 1 en 
team 2. Uiteraard besteden we in deze Nieuwsbrief aandacht 
aan deze wedstrijden. 
 
Afgelopen weekend was er ook het TBK-toernooi, een teamtoernooi in Kruisland, waar Pin 
Pongers al jaren lang met veel succes aan deelnemen. 
Hoe het ze is vergaan? Lees het uitgebreide verslag op pagina 7 en 8. 
 
Verder tref je de wedergeboorte aan van een rubriek die in vorige Nieuwsbrieven steeds 
een vast onderdeel vormde: de boeteteller. 
De toernooi- en activiteitenkalender is bijgewerkt en verder kun je nog wat losse artikeltjes 
over diverse onderwerpen aantreffen. 
Kortom: weer een goedgevulde en hopelijk lezenswaardige Nieuwsbrief. 
 
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op maandag 17 oktober. 
Daarin natuurlijk verslagen van de vijfde competitieronde. In deze ronde speelt team 1 een 
uitwedstrijd tegen TCS (1) uit Steenbergen, team 2 speelt ook een uitwedstrijd en wel tegen 
WITAC ’89 (3) uit Willemstad. Beide teams wensen we veel succes. 
 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !! 
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
In de maand OKTOBER hebben we de volgende 
jarigen:  
 
07 Sylvia van den Hoogenhoff 
10 Aniek Mies 
21 Tom van Doorn 
 
Allemaal 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 
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TEAM 1 DENDERT DOOR 
En verstevigt zijn koppositie 
 
Verslag van Tom van Doorn 
Actiefoto’s met dank aan Tom van Doorn 

 
In de jacht op de titel in 4e Klasse B trad team 1 afgelopen vrijdag aan tegen de nummer 2 – 
ODT 5. 
In verband met het nadere werkvertrek van Koen was de planning veranderd zodat hij deze 
wedstrijd nog mee kon pakken. Zodoende verscheen team 1 in de ’oude’ opstelling: Albert, 
Koen en Tom. Vanuit Roosendaal waren Dylan, Marcel en Paul afgereisd.  
 
Ook vanavond kwamen er weer wat trouwe supporters kijken (Walter, Kees, Nader). 
Albert speelde vandaag maar weer eens op A en zijn backspin en gehark waren al snel te 
veel voor Dylan. Koen wist Marcel keer op keer te verrassen met een aanvalsbal op de 
backhand, en Tom gaf Paul weinig kans op tegenspel. In een mum van tijd was er dus een 
3-0 voorsprong genomen. 
 
Omdat Koen nog steeds niet helemaal de oude was na zijn verkoudheid/grieperigheid van 
vorige week, gingen Albert en Tom weer dubbelen. Vreemd genoeg liep het totaal niet bij 
het normaal gesproken ingespeelde duo. Er werd in de weg gelopen, gebotst (NOOT VAN 
DE REDACTIE: WAAR HEB IK DAT MEER GEHOORD?) en niet goed geanticipeerd op 
de forehand van Dylan. En zo ging het dubbel dus verloren, iets wat toch niet heel veel 
voorkomt. 
  
Koen had vervolgens geen grip op de service van Dylan en kwam daardoor niet in zijn spel. 
Hij kon het initiatief niet pakken en liep dus constant achter de feiten aan Dat is in het geval 
van Koen nooit goed, en het liep dus ook niet goed af. Albert had het in de eerste game 
lastig tegen Paul, maar daarna was het lek boven werd er in 3 games gewonnen. Tom 
begon soeverein tegen Marcel maar die besloot na twee gewonnen games van Tom het 
spel om te gooien – met succes. Game 3 en 4 gingen naar Roosendaal, maar gelukkig kon 
Tom net op tijd het tij keren en de vijfde toch nog winnen. 
 
In Blok 3 speelde Koen tegen Paul – gewonnen in vieren. Het inspelen van de volgende 
wedstrijd (Tom tegen Dylan) duurde wat langer omdat op de tafel ernaast Tom Schoonen 

            7  -  3 
 
 

De Pin Pongers (1)             ODT Kanjers (5) 
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druk bezig was om zijn eerste competitie overwinning binnen te halen en Tom van Doorn 
dat toch graag wilde zien. 
Na het laatste punt, met bijbehorend applaus vanuit de hele zaal, kon de wedstrijd tegen 
Dylan beginnen (Nogmaals proficiat Tom S). 
Tom had het zwaar. Ook dit keer kwam het op een vijfde game aan en gelukkig wist Tom 
hierin al snel afstand te nemen en ook dit punt binnen te slepen. Albert’s laatste wedstrijd 
ging tegen Marcel; Albert verloor de eerste twee games, richtte zich op in de derde, maar 
kon uiteindelijk de vierde game niet 
behouden. En zo stond er dus een 7-3 
eindstand op het bord, en kon een 
gezellige derde helft beginnen. 
 
Volgende week stopt de karavaan in 
Steenbergen voor het duel met TCS 1. 
Kijken of daar ook een goed resultaat 
neergezet kan worden. 
 

 
 

 
 
 
Foto’s van de laatste wedstrijd van de 
avond:  
 
Albert in actie tegen Marcel. 
 Paul zit aan het telbord. 
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Na 4 speelrondes heeft team 1 heeft de 1e plaats stevig in handen. De stand in klasse 4B: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp
. 

Gew. % 

De Pin Pongers (1) 4 29  Tom 9 9 100 

ODT Kanjers Uitzendb. (5) 4 21  Koen 6 5 83 

Hotak ’68 (4) 4 20  Albert 9 6 67 

Tanaka (4) 4 19  Jac 6 4 67 

TCS (1) 4 18  Walter 6 3 50 

The Back Hands (5) 4 13      

    Dubbel 4 2 50 

 

 

TEAM 2: KNAP GELIJKSPEL TEGEN DE 

KOPLOPER 

 
Verslag van Tom Schoonen 

 
Vandaag was het de beurt aan Adrie, Michael en Tom om hopelijk wat puntjes binnen te 
halen voor team 2. We speelden vandaag tegen TCO 2, het team dat bovenaan in de 
ranglijst staat. Een kleine meevaller voor ons: TCO kwam met 1 invaller en 2 gemiddelde 
spelers, wat ons kansen gaf. 
 

Als eerste startte Tom tegen een sterke tegenstander, waarbij er lange schuifrallies waren. 
Tom schoof goed maar kwam echter elke keer net wat tekort en moest het punt afgeven. 
Zuur! Maar wel goed gespeeld. 
Hierna was Adrie aan de beurt. Adrie won in 3 sets van zijn tegenstander. Het eerste punt 
voor ons was binnen, goed gedaan Adrie. 
Michael won eenvoudig in 4 sets van zijn 1e tegenstander, en pakte zo het 2e punt voor ons. 
 
De dubbel werd gespeeld door Michael en Tom. Deze wonnen eenvoudig de eerste 2 sets. 
Echter door wat foutjes werd het 2 – 2. De laatste set was bloedstollend en werd nipt 
gewonnen door de tegenstander door het maken van kostbare foutjes. Des al niet te min 
goed gespeeld. 
 

            5 -  5 
 
 

De Pin Pongers (2)            TCO ’78 (2) 
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Hierna wonnen Michael en Adrie nog een punt, wat de score op 4 – 5 zette. Ik laat de set 
van Michael en Adrie waar ze van de kaart geveegd werden maar achterwege. 
Tom speelde de laatste wedstrijd tegen de invaller en pakte 
de eerste 2 games eenvoudig. Na deze 2 games kreeg Tom 
zoveel coaching dat hij aan het nadenken was in plaats van 
spelen! Met als gevolg dat het 2 - 2 werd. Tom moest hard 
aan de bak om nog te kunnen winnen. Uiteindelijk pakte Tom 
de laatste set en werd het 5 - 5. Voor Tom betekende dit dat 
hij zijn eerste punt pakt en binnenkort ook een rating krijgt. Al 
met al was er vanavond sterk spel getoond waarbij er mooie 
punten gemaakt werden door zowel ons als de 
tegenstanders. 5 - 5 is een mooie prestatie tegen het top 
team. 
 

Gefeliciteerd met je eerste overwinning, Tom. 
Nu zullen er ongetwijfeld nog meer gaan volgen. 

 
 
De stand in klasse 6B na vier van de tien speelrondes: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Het Markiezaat (9) 4 33  Adrie 6 5 83 

TCO ’78 (2) 4 33  René 6 4 67 

The Back Hands (7) 4 18  Michael 6 2 33 

De Pin Pongers (2) 4 16  Kees 3 1 33 

Yerseke (3) 4 15  Nader 3 1 33 

WITAC ’89 (3) 4 5  Tom 6 1 17 

    Qusai 6 0 0 

        

    Dubbel 4 2 50 

 
 

DE VOLGENDE COMPETITIERONDE 
Er zijn nu in totaal 4 competitierondes afgewerkt. 
Ronde 5 zal worden gespeeld op vrijdag 14 oktober. 
Team 1 gaat voor een uitwedstrijd naar Steenbergen om te spelen tegen TCS (1). 
Team 2 wacht een ook uitwedstrijd. Zij reizen naar Willemstad, met als tegenstander 
WITAC ’89 (3). 
We wensen beide teams alvast veel succes. 
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GEEN PIN PONGERS BIJ OTC DUBBELTOERNOOI 
Een gemiste primeur 

OTC (Old Timers Club Nederland), opgericht in 1981, is een 
vereniging van spelers van 40 jaar en ouder. 
Leden van deze vereniging organiseren toernooien in eigen zaal, 
waarbij bijna elk weekend in Nederland ergens wel een toernooi 
wordt gehouden. 
 
In de meer dan 40-jarige geschiedenis wordt nu voor het eerst een 
dubbeltoernooi gespeeld en deze primeur is bedacht door de 

vereniging Alexandria ’66 uit Rotterdam. 
Dit toernooi is gisteren gespeeld (9 oktober).  
 
Albert en Jac hadden zich al vroeg aangemeld voor dit toernooi, maar 
door een vervelende blessure van Jac hebben zij zich helaas moeten 
terugtrekken. 
Dan maar volgend jaar naar een herkansing. 
 
 

DE PIN PONGERS WINNEN WEER IN 

KRUISLAND 
 
Zaterdag 8 oktober 2022 werd bij ttv TBK in Kruisland het jaarlijkse Kruisland Open 
Teamtoernooi gehouden, een evenement waarbij De Pin Pongers uit Wouwse Plantage op 
het sportieve vlak de afgelopen jaren hoge ogen gegooid hebben. Zo ook dit jaar 
zegevierden De Pin Pongers in Siemburg: het goud werd hun deel. 
 
Met helaas flink wat minder deelnemers, maar wel met een hoger gemiddeld niveau, 
opende de formatie met thuisspeelster Rose-Marie Jacobs-De Koning, voorzitter René 
Schijven en last-minute invaller Ruud van Dorst, ook wel een beetje Pin Pongers bloed, de 
jacht naar titelprolongatie. Voor Rose-Marie waren het de eerste wedstrijden sinds de 
zwangerschap, René probeerde weer wat wedstrijdritme op te doen, hetgeen ook gold voor 
Ruud, die de geblesseerde Jac Rosenboom verving.  
 
De aanwezigen werden in twee poules verdeeld, waarbij ons team uiteraard in de A-klasse 
terecht kwam, de hoogste klasse. Het format werd ter plaatse iets aangepast, om toch aan 
voldoende speelmomenten voor iedereen te komen. Zo werden telkens drie games tot aan 
de 11 punten gespeeld, dus enkel uitslagen van 2-1 of 3-0 waren mogelijk, conform het 
wedstrijdformulier van de NTTB, met dien verstande dat het dubbel niet gespeeld werd. Er 
was dus altijd een winnaar, hoewel … het aantal games was van belang! 
 
Dat bovenstaande vreemde uitslagen kon geven bleek direct in de eerste ronde. Voorzitter 
en toernooiorganisator Pim Godschalk, tevens ex-ODT, deed voor het eerst in jaren ook 
mee, en was erop gebrand om De Pin Pongers dit jaar van de hoofdprijs af te houden.  
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Het toeval wilde dat men direct in de eerste ronde tegenover elkaar kwam te staan. Pim 
‘verschalkte’ alle drie onze spelers, waarbij alleen Rose-Marie knap een game wist te 
winnen. René, Roos en Ruud (de 3 R’s) wisten daarentegen allen eenvoudig met 3-0 te 
winnen van Huib, toch wel de zwakste speler van het team. De beslissing viel dan natuurlijk 
in de wedstrijden tegen Peter; op Pim (en RM) na de sterkste speler van TBK? Roos won 
tegen Peter na een 10-5 achterstand de eerste game toch nog met 14-12, maar ging erna in 
het vervolg toch hard af. Ruud gaf de eerste game weg, maar pakte op dezelfde manier de 
tweede wel, en helaas ging de beslissende derde verloren. Bij het ingaan van de laatste 
partij in deze ontmoeting stond TBK dus al met 5-3 voor, en moest René dus nog tegen 
Peter. In een partij die in de eerste twee games heen en weer ging (11-7 en 7-11) liep onze 
voorzitter in de beslissende derde game vlot weg: 11-5. Eindstand: 5-4 voor TBK, maar in 
games 14-13 voor De Pin Pongers. En nu? 
 
De organisatie meldde vervolgens dus dat het aantal games van belang was; en niet het 
aantal gewonnen wedstrijden. Een juiste beslissing, en niet alleen omdat het in ons 
voordeel is, maar in elk ander geval zou dan de derde game in diverse wedstrijden niet van 
belang zijn geweest. Er zijn gedurende de dag wedstrijden geweest, waarbij iemand met 2-
0 voorstond, daarmee reeds gewonnen had, maar waarbij de verliezer vervolgens nog een 
game pakte, en dus niet enkel voor de eer meer speelde.  
 
In de tweede ronde werd de basis gelegd voor de overwinning. De opponenten, we hebben 
vaker tegen ze gespeeld maar uw verslaggever weet niet alle namen meer, werden met 9-0 
in wedstrijden onder de voet gelopen en in totaal werden slechts drie games afgestaan. 
Belangrijk voor de tussenstand: De Pin Pongers wonnen in games dus met maar liefst 24-3. 
Dit was een uitslag waar ook de toppers van TBK niet tegenaan konden spelen, waardoor 
flink uitgelopen werd. 
 
Bovenstaande zorgde ervoor dat toch lang onduidelijk bleef wie er ging winnen, hoewel dat 
voor veel spelers in deze ambiance van ondergeschikt belang was. Wel sloeg de 
vermoeidheid en daarmee concentratieverlies bij een aantal mensen toe. René had dan ook 
moeite om zijn laatste drie partijen in winst om te zetten. Zo verprutste Jan enige 
matchpoints en pakte René de wedstrijd met een onvervalste 17-15 in de derde game, 
maar liet René het na, na zelf ook matchpoints te hebben overleefd, om Marco te verslaan. 
De Kruislander won met 12-10, 10-12 en 15-13. 
 
Rose-Marie won ternauwernood wel van Marco, ook na een game achterstand. Ruud liet 
zijn noppen het werk doen en frustreerde gedurende de dag een hoop spelers, die uit 
wanhoop een hoop missers begonnen te slaan. De laatste ronde werd dus met 8-1 
gewonnen, waarna het rekenwerk gestart werd. Dit resulteerde in opnieuw het goud voor 
De Pin Pongers.  
 
Na lang borrelen in de foyer werd onze deelname voor volgend jaar alvast maar bevestigd. 
Niet omdat we veel winnen, maar het is een leuk toernooi, doorgaans met een leuke loterij 
en de nodige versnaperingen door sponsoren, en lekker dicht bij huis. Dat moet voor 
diverse spelers, en niet alleen van onze vereniging, in de komende jaren toch een goede 
reden zijn om ook mee te doen.  
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DE BOETETELLER 
Na een lange afwezigheid vieren we de terugkeer van een vaste rubriek in onze 
Nieuwsbrieven: de boeteteller: 
Net als afgelopen seizoenen helpt Wim Groffen onze wedstrijdsecretaris bij het 
administratief correct afhandelen van de competitieformaliteiten. 
Mede dank zij het werk van Wim kunnen we constateren dat voor onze vereniging de 
boeteteller nog steeds staat op 

 

00,00 

 
 Menige vereniging zal jaloers op ons zijn. 
 
 

37 JAAR DE PIN PONGERS 
Kom naar Wouw 
Op 11 oktober 1985 werd in Wouwse Plantage tafeltennisvereniging De Pin Pongers 
opgericht. Mannen van het allereerste uur zijn Wim Groffen en Carel Vertegaal. 
 
Na 37 jaar bestaat de vereniging nog steeds en om dit te vieren wordt iedereen uitgenodigd 
om dit op dinsdag 11 oktober 2022 (morgen dus) te herdenken met een hapje en een 
drankje. De thuisbasis van de vereniging is nog steeds De Spil, maar het toeval wil dat we 
op die dag onder leiding van Walter trainen in Wouw. Dus wordt iedereen uitgenodigd om in 
De Geerhoek dit heuglijke feit te vieren na afloop van de training. 
 
 

TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2022 
Meer informatie over onderstaande toernooien: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

Datum Toernooi/evenement Opmerkingen Locatie 
14-10-
2022 

Competitie ronde 5 TCS (1) – De Pin Pongers (1) 
WITAC ’89 (3) – De Pin Pongers 
(2) 

Steenbergen 
Willemstad 

21-10-
2022 

Competitie ronde 6 De Pin Pongers (2) – Het 
Markiezaat (9) 

Dorpshuis De Spil 
Wouwse Plantage 

23-10-
2022 

OTC toernooi 
 

Toernooi voor 40plussers TTV Shot 
Willaertstraat 49c, 
Soest 
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23-10-
2022 

Open Boxtelse 
kampioenschappen 

Indeling op sterkte (ELO) Taverbo 
Voetboog 18, Boxtel 

28-10-
2022 

Competitie ronde 6 
 
Competitie ronde 7 

Tanaka (4) – De Pin Pongers (1) 
The Back Hands (7) – De Pin 
Pongers (2) 

Etten-Leur 
St. Willebrord 

29-10-
2022 

Open Leerdamse 
dubbelkampioenschappen 

Alleen dubbels. 
Inschrijven vóór 22-10 
(of eerder vol) 

Sporthal Berenschot 
Tiendweg 9 
Leerdam 

30-10-
2022 

OTC toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Emmeloord 
Van Diggelenstraat 11 
Emmeloord 

04-11-
2022 

Competitie ronde 7 De Pin Pongers (1) – The Back 
Hands (4) 

Dorpshuis De Spil 
Wouwse Plantage 

05-11-
2022 

Tavenu Toernooi Enkelspel. 
Indeling op competitieklasse 

Sporthal 
Cromstrijen 
Buttervliet 3 
Numansdorp 

11-11-
2022 

Competitie ronde 8 De Pin Pongers (1) – TCS (1) 
De Pin Pongers (2) – WITAC ’89 
(3) 

Dorpshuis De Spil 
Wouwse Plantage 

13-11-
2022 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Slagvaardig 
IJsselsingel 3 
Rheden 

18-11-
2022 

Competitie ronde 9 Hotak ’68 (4) – De Pin Pongers (1) 
Yerseke (3) – De Pin Pongers (2) 

Hoogerheide 
 
Yerseke 

20-11-
2022 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers UTTC 
Duurstedelaan 14A 
Utrecht 

20-11-
2022 

Open Udense 
kampioenschappen 

Enkelspel. Indeling op 
competitieklasse. 

Sporthal De Wervel 
Schakelplein 9, Volkel 

25-11-
2022 

Competitie ronde 10 ODT Kanjers (4) – De Pin 
Pongers (1) 
TCO ’78 (2) – De Pin Pongers (2) 

Roosendaal 
 
Ossendrecht 

27-11-
2022 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Irene 
Insulindestraat 3A 
Tilburg 

18-12-
2022 

Batswingers Teamtoernooi Inschrijven met teams van 2 Sporthal 
Kapittelstraat 15 
Gilze 

Diverse 
data 

Toon de Rijk Trofee Alle licenties spelen door elkaar. 
1e ronde: naar keuze 3-12, 08-12, 
9-12, 10-12 
Halve finale: 16/17-12 
Finale 07-01-2023 

TTV The Back hands 
Vijverstraat 11 
St. Willebrord 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


