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VAN DE REDACTIE
De NTTB Najaarscompetitie 2022 gaat gestaag verder.
Afgelopen weekend is er alleen door team 1 gespeeld en
uiteraard plaatsen we een verslag van deze wedstrijd.
Er zijn plannen om voor geïnteresseerden tafeltennis overdag
aan te gaan bieden.
Kees en Jac gaan zich hier mee bezig houden en verderop kun je hier meer over lezen.
Het gaat in eerste instantie om een peiling of er behoefte is aan sport overdag en we hopen
op veel reacties.
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 14 november 2022.
Daarin natuurlijk verslagen van de dan gespeelde competitierondes, waarin team 1 en team
2 beiden een thuiswedstrijd afwerken.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl

EEN HARTELIJK WELKOM
Met ingang van 1 november 2022 zijn 2 nieuwe leden ingeschreven:
• Pauline van der Sande
• Gert van der Staaij
Gert en Pauline wonen in Wouw en
hebben inmiddels al op dinsdagavond
meegespeeld.
We hopen dat het goed bevallen is en
dat jullie een leuke en gezellige tijd bij
De Pin Pongers zullen hebben.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest..
De eerstvolgende vergadering is gepland op 30 november 2022.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat
het weten via secretaris@depinpongers.nl
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VERJAARDAGSKALENDER
In de maand NOVEMBER hebben we de volgende
jarigen:
24
24
25
26

Emma van Gils
Suzanne van Gils
Tom Schoonen
Walter van Gils

Het wordt druk in huize Van Gils. Allemaal van harte gefeliciteerd !!

ODT LOOPT IN OP TEAM 1
Maar team 1 heeft nog wel een wedstrijd tegoed om stevig aan kop te gaan
Verslag van Albert de Jong

6 - 4
De Pin Pongers (1)

The Back Hands (5)
Op een regenachtige troosteloze avond
mocht Team 1 als enige aantreden in de
thuisbasis van de Pin Pongers. Team 2 had
zijn wedstrijd al eerder gespeeld. Het team uit
’t Heike trad aan met de bekende namen
Dennis, Cathelijn en Nicky. Team 1 geteisterd
door buitenlandse reizen en blessures moest
aantreden met een invaller. Dit was vanavond
good old Adrie, altijd in voor een potje ballen.
Adrie bedankt voor je positieve inzet en
vechtlust! Het team werd gecompleteerd met
Tom en Albert. Later schoof Jac als supporter
en teller aan. Gevolgd door Kees en Michael
die tussen het spelen door ook als
toeschouwer aanwezig waren.

Een aandachtig publiek tijdens de wedstrijd
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Als vanouds trapte Albert af en die had het meteen lastig tegen Cathelijn ondanks een 3-1
winst (15-13 in de 4de). Adrie was in dit blok een maatje te klein voor Dennis, hun beste
speler (0-3). Vervolgens liep Tom na een moeilijke 1ste game (17-15 winst) relatief
makkelijk over Nicky (3-0). De dubbel van Tom en Albert liep weer erg onrustig, gelukkig
werd ondanks een 5-1 achterstand in de 5de game deze wel over de streep getrokken.
Tussenstand 3-1.
Adrie mocht vervolgens aantreden tegen Cathelijn en deed zeer goed mee, het had zomaar
anders kunnen lopen als hij wat gelukkiger was geweest met zijn services. Het venijn zat
hem in iedere game in de staart (0-3). Albert bond vervolgens met goed spel Nicky aan de
zegekar (3-0). Tom won vervolgens vrij makkelijk van Dennis (3-0). Tussenstand (5-2).
In het laatste blok was Nicky te sterk voor Adrie (3-0), Tom veel te sterk voor Cathelijn (3-0)
en Albert ondanks beter spel dan in zijn eerdere wedstrijden niet goed genoeg om Dennis te
verslaan (2-3) (iemand moet hem influisteren dat het niet handig is om met 4, 5, en 6-0
achter te komen). Eindstand 6-4.
Door de 7-3 overwinning van ODT op Tanaka is ODT een puntje dichterbij gekomen maar
team 1 heeft een wedstrijd minder gespeeld. Adrie jammer dat er niet meer inzat zoals
jezelf opmerkte; "game winst kon, een wedstrijd zat er niet echt in”. Evengoed nogmaals
dank en op naar TCS in de Spil op 11 november.

Albert/Tom – Cathelijn/Dennis

Tom – Dennis

Adrie –Dennis
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De stand in klasse 4B.
Team

Gespeeld

Punten

Speler

7
8
8
7
7
7

48
47
37
34
32
22

De Pin Pongers (1)
ODT Kanjers Uitzendb. (5)
TCS (1)
Hotak (4)
Tanaka (4)
The Back Hands (5)

Gew.

%

Tom
Koen
Jac
Albert
Walter

Gesp
.
15
9
6
18
12

15
7
4
11
6

100
78
67
61
50

Dubbel

7

5

71

EN HOE ZIT HET MET TEAM 2 ?
Team 2 was afgelopen weekend vrij. Er is wel gespeeld door andere teams in deze klasse
en dat heeft natuurlijk gevolgen voor het klassement.
De huidige stand in klasse 6B ziet er als volgt uit:
Team
TCO ’78 (2)
Het Markiezaat (9)
De Pin Pongers (2)
Yeseke (3)
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (3)

Gespeeld
8
7
7
7
7
8

Punten
60
55
31
29
27
18

Team 2 is goed op weg om zich te handhaven in deze klasse.
Er resten nog 3 wedstrijden om dit definitief waar te maken.

DE VOLGENDE COMPETITIERONDE
Op vrijdag 11 november speelt team 1 een thuiswedstrijd tegen TCS (1) en speelt team 2
tegen WITAC ’89 (3).
Beide teams spelen hun wedstrijden in de vertrouwde omgeving van De Spil.
Supporters, coaches en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
We zetten ook steeds een extra tafel klaar om vrij te komen spelen.

DE PONGG

Nieuwsbrief 461

www.depinpongers.nl

5

TTV De Pin Pongers
07-11-2022

DE

PONGG

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 opnieuw constateren dat voor onze vereniging de
boeteteller nog steeds staat op

00,00
TAFELTENNIS VOOR SENIOREN
Kees en Jac (Jac is hier in het verleden ook al eens mee bezig geweest) hebben het plan
opgevat om voor senioren overdag tafeltennis in De Spil aan te bieden.
Kennen jullie iemand die geïnteresseerd is hierin?
Laat hem/haar onderstaand artikel eens lezen.
We hopen in het nieuwe jaar met een groepje te kunnen starten.
We willen ruchtbaarheid geven door dit artikel ook geplaatst te krijgen op sociale media en
in andere meer regionale media.
De redactie van het Dorpsbulletin heeft inmiddels toegezegd ons artikel te publiceren.
Verder zijn er contacten met KBO en Roosendaalse Bode.
Kees en Jac hebben een artikel geschreven over dit onderwerp.
Lees hun boodschap hieronder en op de volgende 2 pagina’s.

DE LEUKSTE SPORT VOOR ELKE LEEFTIJD
Tafeltennissen in de regio Wouw/Wouwse Plantage
Tafeltennisvereniging De Pin Pongers wil gaan
starten met het bieden van tafeltennis activiteiten
speciaal voor de ouderen onder ons.
Men denkt vaak dat je goed moet kunnen
tafeltennissen om je bij een club te kunnen
aansluiten. Het tegendeel is waar, want ook als je
gewoon eens een balletje wilt slaan, dan ben je
van harte welkom. Beginner of gevorderd? Maakt
niet uit.
Ben je 50+ er, heb je overdag tijd en wil je graag eens komen kennismaken met onze
sport? Neem dan contact op met ons.
DE PONGG
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Wat zijn onze plannen?
We willen nagaan of er in de regio voldoende animo is om overdag gezellig te komen
tafeltennissen.
Onze tafels staan in Dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage, waar we willen gaan beginnen
met het bieden van tafeltennis.
Het is een locatie waar we overdag terecht kunnen om onder deskundige leiding
gezamenlijk een balletje te slaan.
Wat kunnen we bieden?
- Gezondheid: tafeltennis is goed voor je gezondheid/fitheid
- Gezelligheid: samen iets ondernemen
- Ontspanning
- Uitdaging: leren tafeltennissen en recreatief presteren
- Spelen op je eigen manier, tempo en niveau
- Overdag sporten
- Een ontmoetingsplek, een plek om leeftijdsgenoten te leren kennen
- Persoonlijke aandacht
- Iedere week sporten
- Gerichte training, waarbij rekening wordt gehouden met ieders
tafeltennisvaardigheden, fysieke conditie en eventuele fysieke beperkingen.
Onder begeleiding van ervaren spelers kan iedereen meer leren van het tafeltennisspel.
En natuurlijk is er tussentijd ruimschoots gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken
en even op adem te komen.
Heb je vroeger wel eens Ping-Pong
gespeeld, of een balletje geslagen op de
camping tegen je (klein) kinderen, dan
zijn een paar probeer sessies bij ons
ideaal om je interesse in deze sport
opnieuw aan te wakkeren.
Ben je al enige tijd op zoek naar een
sport waar je als recreatief beoefenaar
geen ijzersterke conditie voor hoeft te
hebben, maar wel een flinke dosis
gezelligheid, neem contact met ons op.
Aanmelden?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail naar secretaris@depinpongers.nl of bel met
Jac Rosenboom (06-10 58 51 15) of Kees Verhoeven (06-37 55 61 97).
Wat heb ik nodig?
Sportschoenen, sportkleding of gemakkelijk zittende kleding is vereist. Heb je nog geen
tafeltennisbatje? Wij hebben een aantal batjes op voorraad die je tijdelijk mag gebruiken.
Kosten?
We bieden voor het eerst in ons 37-jarige bestaan de mogelijkheid om overdag te komen
sporten, dus is het voor ons lastig om in te schatten wat dit gaat kosten.
DE PONGG
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Wij zijn een kleine vereniging, we zijn niet uit op winst, maar we willen natuurlijk wel onze
eigen kosten (met name de zaalhuur) doorberekenen.
De eerste drie keer kan iedereen gratis deelnemen aan de 50-plus groep. Wat het daarna
gaat kosten is afhankelijk van de hoogte van de zaalhuur en het aantal belangstellenden.
We willen niemand overvallen met hoge kosten, alles is bespreekbaar.
We stellen voor om 3 keer vrijblijvend mee te komen doen en vervolgens kun je beslissen
om volwaardig lid te worden van onze vereniging. Tegen die tijd hebben we meer kijk op het
aantal deelnemers en kunnen we een bedrag noemen. We willen niemand overvallen met
hoge kosten, we spelen open kaart, alles is bespreekbaar en zonder toestemming en
medeweten van jullie zijn er geen verborgen kosten.
Tot slot
Tafeltennis is bij uitstek een sport voor iedereen, jong of oud, man of vrouw. Iedereen die er
zin in heeft kan er aan meedoen.
Ben je dus al enige tijd op zoek naar een sport waar je als recreatief beoefenaar geen
ijzersterke conditie voor hoeft te hebben, maar wel een flinke dosis gezelligheid, meld je
aan en beleef het zelf.
De trainingen van twee uur met ruime gelegenheid tot tussentijdse pauzes zijn gericht op
het verbeteren of behoud van conditie en beweeglijkheid door middel van
tafeltennisoefeningen.
Op ontspannen, plezierige én verantwoorde wijze kun je zo je gezondheid onderhouden of
verbeteren.
Onze ervaren trainers brengen de beginselen bij van tafeltennis, maar hebben ook oog voor
een goede warming-up. Uiteraard houden zij rekening met ieders fysieke conditie en
eventuele fysieke beperkingen. Niet voor niets staat tafeltennis erom bekend geschikt te zijn
voor iedereen!

TAFELTENNIS IS GEZOND VOOR HART EN BLOEDVATEN, SPIEREN,
EVENWICHT EN COÖRDINATIEVERMOGEN.
TAFELTENNIS IS WEINIG BELASTEND VOOR DE GEWRICHTEN EN
LEIDT ZELDEN TOT BLESSURES.
ONZE TRAINERS HOUDEN REKENING MET UW FYSIEKE CONDITIE EN
EVENTUELE FYSIEKE BEPERKINGEN. U KUNT UW OEFENINGEN DOEN
OP UW EIGEN TEMPO.
….. EN: HET IS GEWOON EEN HEEL LEUKE SPORT OM TE DOEN !!!

Aarzel dus niet en meld je vrijblijvend aan.
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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 gaat er van uit dat zijn blessure tegen die tijd genezen is,
wil graag meedoen en is nog steeds op zoek naar een dubbelpartner. Wie durft dit aan?
Laat het weten via redactie@depinpongers.nl

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

Toernooi/evenement

Opmerkingen

Locatie

11-112022
14-112022
18-112022
20-112022

Competitie ronde 8

OTC Toernooi

De Pin Pongers (1) – Hotak ’68 (4)
De Pin Pongers (2) – WITAC ’89 (3)
Deelnemers van De Pin Pongers:
Albert, Jac (mits hersteld) en Tom
Hotak ’68 (4) – De Pin Pongers (1)
Yerseke (3) – De Pin Pongers (2)
Toernooi voor 40plussers

20-112022

Open Udense
kampioenschappen

Enkelspel. Indeling op
competitieklasse.

25-112022
27-112022

Competitie ronde 10
OTC Toernooi

ODT Kanjers (4) – De Pin Pongers (1)
TCO ’78 (2) – De Pin Pongers (2)
Toernooi voor 40plussers

10-122022
18-122022

Clubkampioenschappen
2022
Batswingers Teamtoernooi

Voor alle leden (competitie en nietcompetitie)
Inschrijven met teams van 2

Diverse
data

Toon de Rijk Trofee

Alle licenties spelen door elkaar.
1e ronde: naar keuze 3-12, 08-12, 912, 10-12
Halve finale: 16/17-12
Finale 07-01-2023

De Spil
Wouwse Plantage
Het Markiezaat
Bergen op Zoom
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
TTV The Back
hands
Vijverstraat 11
St. Willebrord

Eerste ronde DuoCup
Competitie ronde 9

DE PONGG

Nieuwsbrief 461

www.depinpongers.nl

9

TTV De Pin Pongers
07-11-2022

DE

PONGG

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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