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VAN DE REDACTIE
In onze Nieuwsbrieven plaatsen we steeds – vers van de pers–
wedstrijdverslagen van de competitieteams.
In de vorige Nieuwsbrief verscheen slechts één verslag, terwijl
er toch echt twee teams hebben gespeeld.
Door een foutje hebben jullie het verslag van team 2 gemist, terwijl dat wél is ingestuurd
naar de redactie.
Verderop daarover meer.
Team 1 was afgelopen weekend vrij, team 2 speelde een thuiswedstrijd tegen het Bergse
Het Markiezaat (9). Van deze wedstrijd hebben we echter geen verslag ontvangen.
Misschien volgt er nog wel iets, we wachten af.
De toernooi- en activiteitenkalender is bijgewerkt en verder kun je nog wat losse artikeltjes
over diverse onderwerpen aantreffen, waaronder een overzicht van de data waarop we in
De Geerhoek kunnen trainen.
Kortom: weer een goedgevulde en hopelijk lezenswaardige Nieuwsbrief.
.
De volgende Nieuwsbrief zal volgens planning verschijnen op maandag 31 oktober 2022.
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
10
11
21

Sylvia van den Hoogenhoff
Aniek Mies
TTV De Pin Pongers
Tom van Doorn

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

NOTEER MAAR ALVAST IN JE AGENDA
Clubkampioenschappen editie 2022
Op zaterdag 10 december spelen we onze Clubkampioenschappen, editie 2022.
Nadere mededelingen over dit toernooi volgen nog.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op woensdag 19 oktober is het bestuur weer eens bij elkaar
gekomen.
Na een lange periode zonder vergadering viel er veel te bespreken.
•
•

•

•

•

•

we hebben een datum geprikt voor de
Clubkampioenschappen 2022: zaterdag 10 december.
we hebben afspraken gemaakt om binnenkort naar een
notaris te gaan om onze vernieuwde statuten (besproken op de laatste ALV) vast te
laten leggen.
er zijn ideeën om op de vrijdagen een wedstrijdelement te gaan inbouwen, zodat de
zaal op deze dagen hopelijk beter bezet zal worden. Binnenkort horen jullie meer
hierover.
Kees en Jac hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of er een groep
“Tafeltennis voor 50-plussers overdag” opgestart kan worden (Jac is hier in het
verleden ook al mee bezig geweest).
Het bestuur staat hier positief tegenover. We gaan op zoek naar manieren om
ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief.
de website is niet helemaal up-to-date. Dit vraagt onze aandacht. Verder willen we
kijken of het onderhoud van de website niet op een goedkopere en meer efficiënte
manier kan plaatsvinden.
er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de beschikbare dinsdagen in De Geerhoek
en de vrijdagen in De Spil, afspraken die je verderop kunt lezen.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op woensdag 30 november 2022.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via
secretaris@depinpongers.nl

RABO CLUBSUPPORT
De RABO Clubsupport actie voor dit jaar zit er weer op.
Deze actie heeft net als vorig jaar een aardig bedrag opgeleverd voor
onze club.
Dankzij dit soort acties kunnen we als kleine club blijven overleven en
kunnen we af en toe wat extra’s aan onze leden bieden.

Iedereen die op ons gestemd heeft: Hartelijk Dank.
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51 JAAR EN NEDERLANDS KAMPIOEN
Afgelopen weekend werd in Zwolle gespeeld om de
Nederlandse kampioenschappen tafeltennis 2022.
Verrassend winnaar bij de heren werd Trinko Keen,
die op 51-jarige leeftijd de gevestigde orde versloeg.
Trinko was al eerder Nederlands kampioen (1999,
2000, 2004, 2005 en 2007), maar de laatste keer dat
hem dat lukte was dus 15 jaar geleden.
Op 51-jarige leeftijd stond hij in de finale tegen een
19-jarige, die hij met 4-2 wist te verslaan.
Een knappe prestatie !! En zo zie je maar: tafeltennis
is een schitterende sport, geschikt voor bijna alle leeftijden!

HET MYSTERIE VAN HET VERDWENEN
WEDSTRIJDVERSLAG
En hoe alles toch nog goed komt
Op 14 oktober speelde ons 2e team een uitwedstrijd in
Willemstad tegen WITAC ’89.
Van alle wedstrijden proberen we in onze Nieuwsbrief een
verslag op te nemen en we zijn dan ook erg blij als we steeds
iets mogen ontvangen.
Vorige Nieuwsbrief (nummer 458) werd gemeld dat er geen
verslag was binnengekomen van team 2.
Dit bleek toch nog wat anders te liggen.
Wedstrijdverslagen (maar ook andere dingen voor de
Nieuwsbrief) kun je altijd sturen naar het bekende adres:
redactie@depinpongers.
Wat je instuurt komt dan automatisch terecht bij René en Jac, die dan aan de slag gaan om
weer een verse Nieuwsbrief samen te stellen.
Nadat de vorige Nieuwsbrief werd verspreid, kreeg Jac een mailtje van Kees, dat hij wel
degelijk een verslag had gemaakt van bovenvermelde wedstrijd.
Maar weer eens zoeken in de mailbox, maar er werd niets aangetroffen.
Aangezien René wel het verslag had ontvangen, een verslag dat naar het juiste adres werd
verzonden, rest eigenlijk maar één conclusie: waarschijnlijk heeft Jac het bewuste mailtje
van Kees per ongeluk gewist.
Sorry Kees, maar neem het niet persoonlijk op.
We maken het goed door op de volgende 2 pagina’s jouw uitgebreide verslag alsnog te
plaatsen, een verslag dat zeker de moeite van het lezen waard is.
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TEAM 2 BOEKT MOOIE OVERWINNING
Verslag van een eerder gespeelde wedstrijd
Verslag van Kees Verhoeven

3 - 7
WITAC ’89 (3)

De Pin Pongers (2)

Vrijdagavond 14 oktober was de avond waarop ons team had ingezet om punten te gaan
binnenharken en onze eerste overwinning te gaan behalen.
Hiertoe togen Adrie, Nader, Qusai en Kees naar Helwijk.
4 man idd omdat Nader meeging als dubbelganger, supporter en ook dubbelspeler (met
Kees). Later op de avond was hij ook nog de broer van Qusai, maar daarover later meer.

Opzienbarend punt voor de 2 teams was, dat er 3 spelers aantraden die nog geen enkele
wedstrijd gewonnen hadden: Bram, Bianca en onze Qusai. Onze hoop ging natuurlijk uit
naar het “moment van Victorie van Qusai Quasem”!!!!
Het team van WITAC is ontstaan uit een soort 50+ tafeltennissessies. Na hieraan te hebben
meegedaan, kwam de vraag of ze geen competitie wilden gaan spelen. Zo gezegd, zo
gedaan. Dus de eerste tegenstander van Kees, die inmiddels 67 is, was Bram.
Bram had op de leeftijd van Kees nog nooit een batje vastgehad. Inmiddels is hij 74 en hij
sloeg niet onaardig.
De eerste game moest Kees wennen aan het zelfgeleerde spel van Bram, wat Kees een
game kostte. Daarna kwam de machine op gang en had Bram het nakijken.
Klaas, ook een senior+, had met Qusai niet écht veel moeite. Onze jongeling kon zich niet
goed verweren tegen de sterk spelende ex-agrariër.
Adrie hield de stand tegen Bianca mooi constant, 3 x 6-11. makkelijk voor de
administrateur.
Het dubbel van Nader en Kees tegen Klaas en Bianca liep vlotjes. De eerste 2 games 2
tegenpunten, en toen de bekende 3e game valkuil…Dan denk je dat je er bent, en schakel
je terug, met een verliespot als gevolg.
Met de ervaring en gedrevenheid van ons duo pakten we het 3e winstpunt.
Klaas en Kees hadden 4 games nodig om de set uit te vechten.
Bram en Adrie maakten er geen spannende set van. Met de minst mogelijk aantal games
pakte Adrie een punt voor ons. 1-5 intussen.
Bram kon de backspin services slecht, niet zo goed, bijna niet, helemaal niet retourneren.
DE PONGG
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Daar baalde hij van en na afloop gaf hij daar dan ook verbaal melding van. “Iedere keer van
tafel geslagen worden doordat ik die service niet terug krijg dat is niet leuk” zei hij.
Na afloop van de avond heeft Kees hem verteld, dat hij de bal een beetje moet optillen bij
het schuivend retourneren, het was een openbaring voor de 74 jarige.
Bianca en Qusai maakten er wél een spannende set van, 11-5, 13-11 en 15-13.
Onze man speelde goed maar waarom verlies je dan tóch? Pech, zenuwen,
overmoedigheid, het speelt allemaal mee. Het feit is, dat Bianca haar eerste overwinning
behaalde ten koste van onze Qusai. Jammer voor ons.

Klaas speelde gedegen tegen Adrie. Onze nestor had moeite met de man uit Willemstad en
moest met 5 games alles uit de kast halen om zijn hoge percentage hoog te houden. Goed
gespeeld Adrie!!
Bianca had geen tijd om moe te worden tegen Kees. voor ze het wist was het al weer
voorbij en stond de stand op 2-7.
De laatste pot : Bram tegen Qusai…
De game-overwinningen gingen om-en-om. Qusai speelde goed, scoorde af en toe
overtuigend door keihard in te slaan, en liet ook af en toe een steek vallen. (voor de
oplettende lezer van de Nieuwsbrief: hij serveerde een paar keer fout).
De set moest beslist worden in 5 games, het bleef spannend tot het eind….
maar helaas, hij (Qusai) redde het nét niet.
De eindstand werd daarmee 3-7.
En, Bianca en Bram hadden beide 1 wedstrijd gewonnen ten koste van Qusai.
Maaaaar, bij de return komt er een vréselijke revanche.
Bij het gezellige nakletsen kwamen er zoals gewoonlijk veel onderwerpen langs.
Een van de spelers van WITAC was verbaasd dat het vader en zoon was, terwijl een
andere dacht, dat het twee broers waren.
Nadat er peren en uien gekocht waren werd de terugreis aangevangen, vér na middernacht.
Een geslaagde en gezellige avond.
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ZWARE NEDERLAAG VOOR TEAM 2
En deze keer toch écht geen verslag

0 - 10
De Pin Pongers (2)

Het Markiezaat (9)

Kees, Michael en Nader gingen afgelopen vrijdag in De Spil de strijd aan tegen team 9 van
Het Markiezaat.
Het was een zware strijd tegen Frans, Ivo en Pieter.
Helaas hebben we geen verslag mogen ontvangen, maar misschien hebben we dit nog
tegoed.
Team 2 heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Handhaving en rechtstreekse degradatie
voorkomen is het doel en ze zijn in ieder geval op weg om (gezien de tussenstand) in ieder
geval rechtstreekse degradatie te voorkomen in klasse 6B:
Team
Het Markiezaat (9)
TCO (2)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
Yerseke (3)
WITAC ’89 (3)

Gespeeld
6
6
6
5
5
6

Punten
47
45
23
22
21
12

Speler
Adrie
René
Kees
Michael
Nader
Tom
Qusai

Gesp.
9
6
9
9
6
6
9

Gew.
8
4
4
2
1
1
0

%
89
67
44
22
17
17
0

Dubbel

6

3

50

LAATSTE COMPETITIE NIEUWS:
TEAM 1 VERDRONGEN VAN DE KOPPOSITIE
Maar dit is ongetwijfeld tijdelijk !!
Team 1 was afgelopen weekend vrij, maar runner-up ODT heeft dit weekend hiervan
geprofiteerd door maar liefst twee keer te spelen (vrijdag en zaterdag) en staat nu dus in
punten boven ons eerste team.
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Met 2 wedstrijden méér gespeeld staan de Roosendaalers nu weliswaar 5 punten boven
ons, maar dit zal ongetwijfeld worden rechtgetrokken wanneer we weer op hetzelfde
wedstrijdaantal komen te staan.

Maar kunnen ze in Roosendaal in ieder geval wél zeggen:
we hebben op kop gestaan !!
Team
ODT Kanjers Uitzendb. (5)
De Pin Pongers (1)
Hotak ’68 (4)
Tanaka (4)
TCS (1)
The Back Hands (5)

Gespeeld
7
5
6
5
6
5

Punten
40
35
29
26
25
15

DE VOLGENDE COMPETITIERONDE
Team1 heeft nu 5 wedstrijden gespeeld, team 2 staat inmiddels op 6.
Ronde 6 resp. ronde 7 voor team 1 en team 2 zal worden gespeeld op vrijdag 28 oktober,
met uitwedstrijden voor onze teams.
Team 1 speelt dan in Etten-Leur tegen Tanaka (4), team 2 mag naar St. Willebrord om de
strijd aan te gaan tegen The Back Hands (7).
Beide teams wensen we weer veel succes.

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
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DINSDAGEN IN DE GEERHOEK
Om te noteren in je agenda
Het einde van het jaar (en de daarbij horende feestdagen)
nadert snel.
De Geerhoek is niet op elke dinsdag open. Zie hieronder
een overzicht van de dinsdagen waarop wel en niet
getraind kan worden en noteer deze alvast in je agenda.
De rode vlakken onder de data betekenen: De Geerhoek is dicht, dus géén training.
Een groen vlak onder een datum wil zeggen: De Geerhoek is open en je bent welkom om
te komen trainen.
Oktober
2022

25-10-2022

November
2022

01-11-2022

08-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

December
2022

06-12-2022

13-12-2022

20-12-2022

27-12-2022

Januari
2023

03-01-2023

10-01-2023

17-01-2023

24-01-2023

Februari
2023

07-02-2023

14-07-2023

21-02-2023

28-02-2023

29-11-2022

31-01-2023

VRIJDAGEN IN DE SPIL
Nu we de komende dinsdagen in De Geerhoek mooi op
rij hebben, geven we ook maar meteen aan hoe het zit
met de vrijdagen in De Spil.
Onze speelzaal in De Spil is elke vrijdag beschikbaar,
in ieder geval als er competitie gespeeld wordt in de
vorm van thuiswedstrijden.
Alle andere vrijdagen in het jaar zijn in principe beschikbaar om vrij te spelen, toernooitjes,
e.d. te houden, maar een minimaal aantal spelers van 4 is wel voorwaarde.
Je kunt je aanmelden via de bekende app.
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TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2022
Meer informatie over onderstaande toernooien: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
Datum

Toernooi/
evenement

Opmerkingen

Locatie

28-102022
29-102022

Competitieronde 6
Competitieronde 7
Open Leerdamse
dubbelkampioenschappen
OTC-toernooi

Tanaka (4) – De Pin Pongers (1)
The Back Hands (7) – De Pin Pongers (2)
Alleen dubbels
Inschrijven vóór 22-10 (of eerder vol)

04-112022
05-112022

Competitieronde 7

De Pin Pongers (1) – The Back Hands (4)

Tavenu Toernooi

Enkelspel.
Indeling op competitieklasse

11-112022
13-112022

Competitieronde 8

De Pin Pongers (1) – TCS (1)
De Pin Pongers (2) – WITAC ’89 (3)
Toernooi voor 40plussers

18-112022
20-112022

Competitieronde 9

20-112022
25-112022
27-112022

Open Udense
kampioenschappen
Competitieronde 10

10-122022
18-122022

Clubkampioenschap
pen
Batswingers
Teamtoernooi

Editie 2022

22-122022

TCO Kerstoernooi

Inschrijven met teams van 2 personen

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

Etten-Leur
St. Willebrord
Sporthal Berenschot
Tiendweg 9
Leerdam
TTV Emmeloord
Van Diggelenstraat 11
Emmeloord
Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage
Sporthal Cromstrijen
Buttervliet 3
Numansdorp
Dorpshuis De Spil
Wouwse Plantage
TTV Slagvaardig
IJsselsingel 3
Rheden
Hoogerheide
Yerseke
UTTC
Duurstedelaan 14A
Utrecht
Sporthal De Wervel
Schakelplein 9, Volkel
Roosendaal
Ossendrecht
TTV Irene
Insulindestraat 3A
Tilburg
De Spil
Wouwse Plantage
Sporthal
Kapittelstraat 15
Gilze
TCO ‘78
De Ploeg 11
Ossendrecht
TTV The Back hands
Vijverstraat 11
St. Willebrord

30-102022

OTC Toernooi

OTC Toernooi

OTC Toernooi

DE PONGG

Toernooi voor 40plussers

Hotak ’68 (4) – De Pin Pongers (1)
Yerseke (3) – De Pin Pongers (2)
Toernooi voor 40plussers

Enkelspel. Indeling op competitieklasse.
ODT Kanjers (4) – De Pin Pongers (1)
TCO ’78 (2) – De Pin Pongers (2)
Toernooi voor 40plussers

Inschrijven met teams van 2 personen
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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