
Redactie: Jac Rosenboom & René Schijven 

DE   PONGG 
 

NIEUWSBRIEF VAN TTV DE PIN PONGERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPGERICHT 11 OKTOBER 1985 
 
 

NIEUWSBRIEF 460                  31-10-2022 
 
 

 
 

 
 

 
 

WOUW         WOUWSE PLANTAGE 



2 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 460    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                     31-10-2022 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

VAN DE REDACTIE 
De najaarscompetitie 2022 gaat gestaag verder. 
Afgelopen weekend is er weer door team 1 en team 2 
gespeeld. 
Team 1 heeft tegen alle tegenstanders nu één keer gespeeld 
en begon in de vorm van wedstrijd nummer 6 van de 10 te 
spelen wedstrijden aan de tweede helft van de competitie. 
Team 2 is al wat verder gevorderd. Zij hebben wedstrijd nummer 7.inmiddels gespeeld. 
 
Deze Nieuwsbrief bevat maat liefst 3 competitieverslagen. 
Uiteraard een verslag van het wel en wee van team 1, en daarnaast maar liefst 2 verslagen 
van team 2. 
Vorige week was er geen verslag binnengekomen van team 2, met dank aan René is deze 
“achterstand” weer ingehaald. 
 
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 7 november. 
Daarin natuurlijk verslagen van de gespeelde competitierondes. 
Alleen team 1 komt aanstaande weekend in actie, zodat team 1 en 2 weer gelijk lopen qua 
aantal gespeelde wedstrijden. 
We wensen team 1 alvast 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 
11 TTV De Pin Pongers 
21 Tom van Doorn 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest.. 
 
 Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat 
het weten via secretaris@depinpongers.nl 
 
 

TEAM 1 PAKT KOPPOSITIE TERUG 
En heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed om dit nóg verder uit te bouwen 
 
Verslag van Tom van Doorn 

 
Afgelopen zaterdag begon de terugronde van de competitie voor team 1. Thuis was er 5-5 
gespeeld tegen Tanaka, dat vanavond met dezelfde spelers (Joyce, Mika en Corné) aantrad. 
Bij team 1 kon Walter gelukkig spelen - nu zowel Koen als Jac om verschillende redenen 
afwezig zijn. Team 1 trad dus aan met Walter, Albert en Tom.  
 
De uiteindelijke overwinning van 7-3 klinkt soepel, maar was dat allerminst. Maar liefst vijf 
partijen werden beslist in de vijfde game, waarvan er vier gewonnen werden door team 1 - 
twee keer Tom, en Albert en Walter allebei 1 keer. Ook was de zaal vol met teams en werd 
er dus regelmatig let geroepen.  
 
Walter opende uitstekend tegen Joyce, ging ten onder tegen Mika en speelde een 
bloedstollende partij tegen Corné, met een smashende Walter tegen een alles 
terugbrengende Corné. Uiteindelijk liet de concentratie Walter in de steek en ging de partij 
verloren in vijven. 
 
Albert kon het niet bolwerken tegen Mika, maar haalde twee knappe overwinningen in vijven 
tegen Corné (15-17! In de vijfde) en Joyce. 
 
Tom behaalde een goede overwinning op Joyce, maar was aanvallend regelmatig het spoor 
volkomen bijster in de overige partijen. Zoals eerder gezegd - beide keren in vijven - 10-12 in 
de vijfde tegen Corné en 13-15 in de vijfde tegen Mika, na een 8-5 achterstand en een netbal 
tegen op 10-10. Mentaal sterk! 
 

            3  -  7 
 
 

Tanaka (4)            De Pin Pongers (1) 
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Het dubbel Albert/Tom sleepte het altijd belangrijke dubbelpunt binnen en zo stond er 
uiteindelijk om half een ‘s nachts een 7-3 overwinning op het bord, maar het had zo maar 
anders kunnen zijn. 
 
De koppositie is weer overgenomen van ODT met een voorsprong van 2 punten en een 
wedstrijd minder gespeeld. Volgende week maar weer proberen om de voorsprong verder uit 
te bouwen. 
 
De stand in klasse 4B. 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp
. 

Gew. % 

De Pin Pongers (1) 6 42  Tom 12 12 100 

ODT Kanjers Uitzendb. (5) 7 40  Koen 9 7 78 

TCS (1) 7 32  Jac 6 4 67 

Tanaka (4) 6 29  Albert 15 9 60 

Hotak ’68 (4) 6                                                                                                               29  Walter 12 6 50 

The Back Hands (5) 6 18      

    Dubbel 6 4 67 

 
 

DE PIN PONGERS PUNTLOOS TEGEN DE 
BERGENAREN 

 
Verslag van René Schijven 

 
De senioren van Pin Pongers 2 hebben vrijdagavond 28 oktober 2022 uitstekende zaken 
gedaan in poule B van de 6e klasse door in Sint Het verslag van het thuisduel op vrijdag 21 
oktober 2022 van Pin Pongers 2 tegen Het Markiezaat (9) is in de vorige editie van de 
Nieuwsbrief niet geplaatst, omdat er niets was aangeleverd. Dat is jammer, en gezien de 
uitslag (0-10), bestaat het vermoeden dat dit ook nooit zal gebeuren. Omdat we onze vaste 
lezers toch op de hoogte willen houden van onze verrichtingen, doen we kort verslag, 
ofschoon hier sprake is van scorebordjournalistiek. 
Ja, er werd geen enkel punt behaald, toch valt de inzet van ons team te prijzen. Tegen de 
ervaren Bergenaren, titelfavoriet in poule B van de 6e klasse, weerde men zich kranig. 

           0 -  10 
 
 

De Pin Pongers (2)           Het Markiezaat (9) 
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De bezoekers traden aan in de vaste opstelling; wij speelden met Michael (A), Nader (B) en 
Kees (C).  
 
In het openingsduel trad Michael aan tegen drievoudig back-to-back oud-clubkampioen 
Frans Reurling. Hij moest ondanks al zijn ervaring tot het uiterste knokken. Michael kwam 
op 2-1 in games en capituleerde pas bij 11-13 in de beslissende vijfde game. Nader verloor 
in de tweede partij zeer nipt in vieren van Ivo; Kees had weinig in te brengen tegen Pieter. 
 
In het dubbel (Michael & Nader) was men eigenlijk kansloos, ofschoon wel de tweede game 
gewonnen werd. Nader ging vervolgens in straight games ten onder tegen Frans. 
 
Michael gaf tegen Pieter opnieuw veel verweerwerk, maar zoals gezegd pakte men 
vanavond helaas geen punt. Ook Kees speelde prima tegen Pieter, maar in vier nipte 
games ging het punt naar de bezoekers: 0-7. Bij deze stand hadden De Krabben dus 
ondertussen net zoveel punten behaald als het duel op de Staakberg, toen met 7-3 
gewonnen werd. 
 
Om te voorkomen dat het allemaal nog erger werd, werd nog van alles uit de kast gehaald, 
maar het mocht helaas niet baten. Nader gaf vol gas tegen Pieter en kwam tweemaal een 
game voor, maar verloor dus in vijven. Van de 6 duels die Pieter dit seizoen tegen De Pin 
Pongers gespeeld heeft, was Nader dus het dichtste bij een zege, en dat mag vermeld 
worden! Kees volgde dit voorbeeld en kwam ook tweemaal een game voor, tegen Frans. 
Maar Frans had een abonnement afgesloten op 11-13 in de vijfde en dus het negende punt 
voor Het Markiezaat. Dat werd een tiende punt, omdat Michael geen inbreng had tegen de 
noppen van Ivo: 0-10. 
 
Ondertussen zijn er dus weer duels gespeeld, dus over de tussenstand hoeven we in dit 
verslag niet langer iets te melden. Het is duidelijk dat er twee teams gaan strijden om de 
titel, en dat De Pin Pongers zich moeten richten op de derde plaats; mogelijk het maximaal 
haalbare.  
 
 

PIN PONGERS 2 DOET UITSTEKENDE ZAKEN 

 
  

            3  -  7 
 
 

The Back Hands (7)           De Pin Pongers (2) 
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Verslag van René Schijven 
 
De senioren van Pin Pongers 2 hebben vrijdagavond 28 oktober 2022 uitstekende zaken 
gedaan in poule B van de 6e klasse door in Sint Willebrord met liefst 2-8 te winnen van 
directe concurrent The Back Hands (7). Daarmee werd de nipte thuisnederlaag (4-6), de 
openingswedstrijd van de NTTB Najaarscompetitie 2022, gerevancheerd en staat het team 
nu steviger op veilige derde plaats. Wel heeft ons team een wedstrijd meer gespeeld dan de 
nummers 4 en 5, die juist nog tegen elkaar moeten, later dit seizoen. 
 
In De Spil deden medio september aan beide zijden andere poppetjes mee, dus die 
wedstrijd is wellicht niet representatief te noemen voor dit duel, waarbij duidelijk is dat er 
twee teams voor het kampioenschap gaan, waarbij vaststaat dat de huidige hekkensluiter 
zal degraderen, maar waarbij het nog de vraag is wie op welke plaats in de middenmoot zal 
eindigen.  
 
Zoals de uitslag doet vermoeden hadden De Pin Pongers inderdaad een eenvoudige 
avond. De eerste vijf wedstrijden eindigden allen in een straight-game overwinning voor de 
bezoekers, waarbij de opponenten geen enkele maal meer dan 9 punten haalden. 
 
René Schijven (X) beet het spits af tegen Tommy (A), die dezelfde achternaam draagt, en 
kon doen wat ie wilde: 0-1. Qusai’s achternaamgenoot, vader Nader Qasem (Y), won 
vervolgens voor de eerste maal in drie wedstrijd van oudgediende Piet (B): 0-2. En nestor 
Adrie Raaymakers (Z) won heel simpel van Hans (C), die maar net op tijd binnen was: 0-3. 
 
Adrie heeft besloten dit seizoen niet te dubbelen en dus werd duidelijk dat het duo ditmaal 
bestond uit Nader & René. Zij namen het op tegen Piet & Tommy, maar ook hier denderde 
men door: 0-4. René en Piet mochten vervolgens blijven staan, maar konden na een snelle 
zege van onze voorzitter ook weer snel gaan zitten: 0-5. 
 
Bij deze tussenstand hadden we reeds meer punten gehaald dan in het heenduel, maar de 
overwinning lonkte. Daar moest Adrie dan voor gaan zorgen, maar na op 0-1 te zijn 
gekomen, werd de eerste game voor de thuisspelers genoteerd. Adrie herpakte zich, maar 
in het vervolg kon het letterlijk alle kanten op. Tommy speelde va banque en dat leverde 
schitterende kanonskogels op, maar met een onvervalste 16-18 voor onze oud-
wedstrijdsecretaris werd het duel in vieren beslist: 0-6. Daarmee was de overwinning dus 
een feit. Eens kijken of deze kan worden opgepoetst. 
 
Het was wel duidelijk dat de tweede helft van de avond lastiger zou worden; toch ook wel 
mede door concentratieverlies aan onze zijde. Nader gaf alles tegen Hans en had in het 
eerdere onderlinge duel ooit met 11-9 in de vijfde game verloren. Ook ditmaal was het 
spannend en na drie close games en eenvoudige winst in de vierde (4-11) leek ook deze 
Willebrorder rijp voor de sloop. Het duel kantelde echter alsnog (11-3), waardoor de eerste 
nederlaag geïncasseerd werd: 1-6.  
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De marge werd echter snel weer 6 punten, daar Adrie zijn achternaamgenoot Piet 
eenvoudig opzijzette: 1-7. René bouwde de voorsprong uit naar 1-8, al verloor hij wel de 
tweede game van de partij.  
 
In het slotduel liet Nader zien een goede ontwikkeling te hebben doorgemaakt, maar kwam 
ie in alle drie de games aan het einde telkens net tekort. Met de tweede nederlaag deed de 
thuisploeg nog iets terug: 2-8. 
 
Ons team staat met 31 punten uit 7 wedstrijden op een derde plaats. De voorsprong op de 
nummer 4 (The Back Hands 7) bedraagt 7 punten en op de nummer 5 (Yerseke 3) bedraagt 
dit 8 punten. Beide concurrenten hebben dus nog een wedstrijd tegoed. Deze wedstrijd 
wordt overigens niet volgende week afgewerkt; ofschoon ons team een weekje vrij heeft. 
Het wordt dus met een schuin oog toekijken hoe deze poule zich in de komende weken 
verder gaat ontwikkelen. Wordt vervolgd!  
 
De stand in klasse 6B: 
 

Team Gespeeld Punten  Speler Gesp. Gew. % 

Het Markiezaat (9) 7 55  Adrie 12 11 92 

TCO ’78 (2) 7 53  René 9 7 78 

De Pin Pongers (2) 7 31  Kees 9 4 44 

The Back Hands (7) 6 24  Michael 9 2 22 

Yerseke (3) 6 23  Nader 9 2 22 

WITAC ’89 (3) 7 14  Tom 6 1 17 

    Qusai 9 0 0 

        

    Dubbel 7 4 57 

 
 

DE VOLGENDE COMPETITIERONDE 
Op vrijdag 4 november speelt team 1 een thuiswedstrijd tegen The Back Hands (5). 
Team 2 is dat weekend vrij, maar is natuurlijk welkom om team 1 aan te komen moedigen 
en om wat vrij te spelen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die geen competitie spelen: kom op vrijdagavond 
gezellig een balletje slaan !! 
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DE BOETETELLER 
Net als afgelopen seizoenen helpt Wim Groffen onze wedstrijdsecretaris bij het 
administratief correct afhandelen van de competitieformaliteiten. 
Mede door het werk van Wim kunnen we constateren dat voor onze vereniging de 
boeteteller nog steeds staat op 

 

00,00 

 

DUOCUP TOERNOOI 
Pinpongers tegen elkaar 
In de week van 14 november wordt gestart met het toernooi om de DuoCup. 
Teams van 2 personen strijden in meerdere rondes op doordeweekse avonden tegen 
elkaar, met als inzet het veroveren van die felbegeerde beker. 
 
Namens De Pin Pongers doen elk jaar meerdere spelers mee. 
Dit jaar echter een beperkt aantal: 
Tom van Doorn, Albert de Jong en Jac Rosenboom. 
 
Tom en Albert vormen een team, Jac speelt samen met Wil Rens van Het Markiezaat. 
Het toeval wil dat beide teams in de eerste ronde tegen elkaar moeten. 
Deze strijd wordt op maandag 14 november gestreden bij Het Markiezaat in Bergen op 
Zoom. 
Met als derde tegenstander in de poule een team van twee spelers die 2e klas spelen, zal 
het erg lastig worden om een eerste plaats te halen. 
Maar dat is het leuke van de DuoCup: ook als je verliest ga je toch door naar de volgende 
ronde en kom je andere teams tegen die ook hun eerste ronde verloren hebben. 
Je kunt dus nooit uitgeschakeld worden, ook niet in de rondes die daarna nog volgen. 
  
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022 
Heb je de datum al genoteerd ? 
Graag herinneren we jullie aan de strijd om de clubkampioenschappen. 
Deze wedstrijden zullen zoals jullie gewend zijn worden gespeeld op zaterdag 10 
december in de ons vertrouwde zaal van De Spil. 
Uiteraard hopen we op een grote deelname en als je nu al weet dat je mee gaat doen: 
geef je op bij de organisatie: voorzitter@depinpongers.nl 
Twijfel je nog of weet je nog niet zeker of je die dag wel kunt? 
Geen probleem, de inschrijving staat open tot zeker begin december. 
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En in de komende Nieuwsbrieven zullen we regelmatig jullie nog herinneren aan dit 
toernooi. 
Nadere mededelingen (ook over wat de plannen zijn na afloop van het toernooi) volgen nog. 
 
 

KERSTTOERNOOI TCO ‘78 
Donderdag 22 december organiseert TCO weer haar jaarlijkse 
kersttoernooi in Ossendrecht. 
Het is een toernooi waar alleen gedubbeld wordt, indeling op sterkte, een 
leuke loterij en na afloop altijd een gezellige afsluiting. 
 
Wie heeft zin om mee te doen ? 
Vraag iemand en geef je samen op bij Albert 
(wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl). 
 
Jac wil meedoen en is nog op zoek naar een dubbelpartner. Wie durft dit aan? Laat het 
weten via redactie@depinpongers.nl 
  
 

VOORAANKONDIGING 
 
Inschrijven/meer info: 
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

   



10 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 460    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                     31-10-2022 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

STEUN ONZE CLUB MET SPONSORKLIKS 
Iedereen bestelt wel eens iets online, maar wist je dat je onze vereniging financieel kunt 
steunen door te bestellen via Sponsorkliks ? 
 
Op onze website (www.depinpongers.nl) staat een link naar Sponsorkliks. 
Let op: je ziet deze link pas als je wat naar beneden scrollt. 
Het bestuur denkt er over om deze link t.z.t. wat meer in het oog (dus naar boven) te zetten, 
maar voorlopig staat Sponsorkliks op de website nog op een plek die je niet meteen ziet. 
 
Hoe werkt het dan? 
Als je op de onderkant van de knop Sponsorkliks klikt, dan kom je terecht op een pagina 
met een hele hoop webwinkels. 
Kies de webwinkel waar je iets wil bestellen en een (klein) deel van wat je betaalt is 
bestemd voor de club. 
Zelf betaal je niets extra”s, je steunt alleen onze club, dus DOEN!!!  
 
. 
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TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2022 
Meer informatie over onderstaande toernooien: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
 

Datum Toernooi/evenement Opmerkingen Locatie 
04-11-
2022 

Competitie ronde 7 De Pin Pongers (1) – The Back 
Hands (4) 
De Pin Pongers (2) is vrij 

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 

14-11-
2022 

Eerste ronde Duocup Deelnemers van De Pin Pongers: 
Albert, Jac en Tom 

Het Markiezaat 
Bergen op Zoom 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


