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VAN DE REDACTIE
De Najaarscompetitie 2022 is inmiddels in de eindfase
gekomen.
Team 1 en team 2 hebben afgelopen vrijdag hun 8e wedstrijd
gespeeld, wat betekent dat er nog 2 wedstrijden te spelen zijn.
Hoe beide teams hebben gepresteerd? Lees het verderop.
De plannen van Kees en Jac om tafeltennis overdag aan te gaan bieden, gaan gestaag
door. Inmiddels zijn de eerste reacties binnen. Verderop hierover meer.
Rekenmeester René levert een bijdrage over de kansen van team 1 op het kampioenschap.
Een uitgebreide analyse met interessante kansberekeningen voor de liefhebbers.
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 21 november.
Daarin natuurlijk verslagen van de dan gespeelde competitierondes, waarin team 1 en team
2 beiden een uitwedstrijd afwerken.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl

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

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest..
De eerstvolgende vergadering is gepland op 30 november.
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 ZET WEER EEN STAP RICHTING
KAMPIOENSCHAP

6 - 4
De Pin Pongers (1)

TCS (1)

De redactie heeft geen verslag van de wedstrijd tussen team 1 en het team van TCS (1)
mogen ontvangen.
Gelukkig was een van de redactieleden bij de wedstrijd aanwezig, zodat we in ieder geval
nog een mooie actiefoto kunnen publiceren.

Albert in actie tegen Erik
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Team 1 is goed op weg naar het kampioenschap.
Wat daar voor nodig is, kun je verderop lezen.
De stand in klasse 4B is als volgt:
Team
De Pin Pongers (1)
ODT Kanjers Uitzendb. (5)
TCS (1)
Tanaka (4)
Hotak ’68) (4)
The Back Hands (5)

Gespeeld
8
9
9
8
8
8

Punten
54
54
41
38
38
25

Speler
Tom
Koen
Jac
Albert
Walter
Adrie (inv.)
Dubbel

Gesp.
18
9
6
21
12
6

Gew.
18
7
4
13
6
0

%
100
78
67
62
50
0

8

6

75

TEAM 2 SCOORT 5 NUTTIGE PUNTEN
En zet een goede stap richting handhaving in de 6e klas
Verslag van Tom Schoonen

5- 5
WITAC ’89 (3)

De Pin Pongers (2)

Vanavond speelde team 2 een thuiswedstrijd tegen Witac 3. Op papier zou dit een mooie
kans zijn om punten te pakken daar waar Witac 3 als laatste in de 6e klasse staat. Ons team
bestaande uit Michael, Tom en Qusai nam het vandaag op tegen Bram, Bianca en Klaas.
Michael startte als eerste van ons team tegen Bram. Michael won eenvoudig van Bram in 3
sets en pakte zo het eerste punt.
Hierna was het de beurt aan Tom, hij mocht beginnen tegen Bianca. Tom was zo
gespannen dat hij bevend als een rietje de eerste set verloor. Tom had wel gezien dat hij
kon winnen van Bianca maar had hiervoor wat aanmoediging nodig. Na deze aanmoediging
won Tom van Bianca en pakte zo het 2e punt. Goed gedaan!
Qusai startte tegen Klaas. Klaas speelde met erg veel spin/zijspin waar Qusai veel last van
had. Qusai pakte 1 set tegen Klaas maar moest uiteindelijk het punt aan Klaas geven.
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De dubbel werd gespeeld door Michael en Tom tegen Bram en Klaas. Deze werd redelijk
eenvoudig gewonnen door Michael en Tom in 3 sets. Oefening baart kunst zullen we maar
zeggen in de 3e set ging het stukken beter doordat Michael en Tom beter op elkaar waren in
gespeeld.
Hierna pakten Michael en Tom nog wat punten. Tom heeft vorige keer geproefd van hoe het
is om te winnen en een punt te pakken, dit smaakte naar meer. Zowel Michael als Tom
wonnen 2 van de 3 wedstrijden. Michael speelde goed en stabiel, Tom daarentegen
speelde prima als de spanning weg was. Ondanks dat pakte hij toch 2 punten.
Qusai speelde goed en pakte een paar setjes. Wat erg knap was dat hij van 2 sets achter
staan, 2-2 maakte en uiteindelijk de 5e set net verloor. Er zit een mooie voorruitgang in
Qusai, nog even en ook jij pakt zeker een aantal punten.
Klaas van Witac speelde met erg veel spin/zijspin. Hierdoor pakte Klaas maar liefst 3
punten. Michael, Tom en Qusai hadden hier geen goed antwoord op. Misschien toch even
om advies van trainer Walter vragen? Uiteindelijk werd de eindstand 5 – 5. Dit was minder
dan gehoopt maar iedereen liet groei zien vanavond

Qusai speelt een van zijn wedstrijden
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De stand in klasse 6B na acht speelrondes:
Team
Het Markiezaat (9)
TCO ’78 (2)
De Pin Pongers (2)
Yerseke (3)
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (3)

Gespeeld
8
9
8
7
7
9

Punten
63
62
36
29
27
23

Speler
Adrie
René
Kees
Michael
Tom
Nader
Qusai

Gesp.
12
9
9
12
9
9
12

Gew.
11
7
4
4
3
2
0

%
92
78
44
33
33
22
0

Dubbel

8

5

63

DE VOLGENDE COMPETITIERONDE
Er zijn nu in totaal door onze teams 8 competitierondes afgewerkt.
Ronde 9 zal worden gespeeld op vrijdag 18 november.
Team 1 gaat naar Hoogerheide en speelt daar tegen Hotak ’68 (4). Team 2 wacht ook een
uitwedstrijd en mag tegen het Zeeuwse Yerseke (3) spelen.
We wensen beide teams alvast veel succes.

EVEN REKENEN
Een rekencollege van meester René
De senioren van Pin Pongers 1 hebben een levensgrote kans om de
NTTB Najaarscompetitie 2022 te winnen. Het moet raar lopen wil
dat niet lukken, hoewel in tafeltennisland al vaker gekke dingen
gebeurd zijn. Als er tijd genoeg is rekenen we van tevoren graag uit
wat ‘we’ dan moeten halen om het kampioenschap binnen te
hengelen. Vandaar alvast een kleine rekensom.
Allereerst strijdt De Pin Pongers 1 met ODT 5 om de titel in poule B van de 4 e klasse. Zowel
het team uit Wouwse Plantage als uit Roosendaal heeft 54 punten verzameld. Maar, en dat
is niet onbelangrijk in dit stukje, De Pin Pongers hebben een duel minder gespeeld. Zij
komen nog tweemaal in actie, de concurrentie nog eenmaal. Mooi is dat de laatste wedstrijd
van het seizoen voor de Tullepetaonen in eigen huis tegen de Mastepinnne is. Het eerdere
duel in De Spil werd gewonnen door De Pin Pongers met 7-3, dus dat biedt hoop.
Komende vrijdag speelt het vlaggenschip van De Pin Pongers een uitwedstrijd in
Hoogerheide. In multifunctioneel centrum Kloosterhof neemt men het op tegen Hotak’68 (4),
dat op een gedeelde vierde plaats staat, maar moet vrezen voor een beslissingswedstrijd
om lijfsbehoud op dit niveau. Zij staan op gelijke hoogte met Tanaka (4), maar het team uit
Etten-Leur won beide onderlinge ontmoetingen, hetgeen van doorslaggevend belang is bij
een gelijke stand in punten. Zoals gezegd speelt ODT (5) dus niet, zij zijn een ronde vrij.
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Wat betreft de overige tegenstanders nog het volgende. TCS (1), de nummer 3 van de
poule, heeft 41 punten uit 9 wedstrijden en kan dus ook maar maximaal derde worden.
Tanaka (4) en Hotak’68 (4) hebben 38 punten en waarschijnlijk gaat één van deze teams de
vereniging uit Steenbergen nog voorbij, daar zij nog tweemaal in actie gaan komen. Dat
laatste geldt ook The Back Hands (5). De hekkensluiter heeft slechts 25 punten, maar in
theorie zou het team uit Sint Willebrord directe degradatie nog kunnen ontlopen.
Terug naar onze situatie. De uitslag in Hoogerheide bepaalt dus hoeveel punten er behaald
moeten worden in de slotronde in het duel op het Red Band Sportpark. De Pin Pongers
kunnen ook deze wedstrijd vooralsnog met voldoende vertrouwen tegemoetzien, want eind
september werd de aanstaande opponent met liefst 9-1 verslagen. Mocht het compleet
misgaan en onze mannen halen geen enkel punt, dan nog moet ODT (5) in de slotronde in
eigen huis dus hoe dan ook winnen, want bij een gelijkspel, en uiteraard bij een overwinning
voor ons, dan zijn De Pin Pongers dus kampioen.
Hieronder is uiteengezet wat de minimale resultaten moeten zijn en wat dan de gevolgen
zijn voor beide teams.
Ter info: in de linkerhelft staan de mogelijke uitslagen tegen Hotak’68 (4), waarbij dan in de
rechterhelft de minimale uitslag tegen ODT (5) staat vermeld.
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 10 – 0 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 5 – 5
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 9 – 1 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 5 – 5
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 8 – 2 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 6 – 4*
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 7 – 3 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 6 – 4
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 6 – 4 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 7 – 3**
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 5 – 5 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 7 – 3
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 4 – 6 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 8 – 2**
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 3 – 7 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 8 – 2
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 2 – 8 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 9 – 1**
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 1 – 9 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 9 – 1
Hotak’68 (4) – De Pin Pongers (1) : 0–10 / ODT (5) – Pin Pongers (1) : 10–0**
* De Pin Pongers (1) is kampioen op basis van het onderlinge resultaat wanneer het met 82 zou verliezen van Hotak’68 en met 6-4 zou verliezen van ODT.
** De combinatie van deze uitslagen wordt een spannende. In dat geval moeten de games
in de onderlinge wedstrijden tegen ODT (5) geteld worden. In De Spil wonnen De Pin
Pongers met 24 – 15 (3-0 + 3-1 + 3-0 + 2-3 + 0-3 + 3-0 + 3-2 + 3-1 + 3-2 + 1-3). De punten
zijn voor nu niet geteld.
Mocht ons team kampioen worden in de 4e klasse dan is dat voor de zesde keer in de
clubgeschiedenis, en voor het eerst sinds de NTTB Najaarscompetitie 2016. Het laatste
kampioenschap van De Pin Pongers als vereniging betreft de titel in de 5 e klasse door het
tweede seniorenteam, behaald in de NTTB Voorjaarscompetitie 2017.
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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
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022
Zoals al eerder bekend gemaakt:
Op zaterdag 10 december houden we in De Spil onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Deze keer editie 2022.
Op dit moment zijn nog weinig aanmeldingen binnen.
Schrijf je snel in bij René en stuur een mailtje naar voorzitter@depinpongers.nl

Voor de snelle inschrijvers:
Iedereen die zich uiterlijk 27 november opgeeft voor dit toernooi wordt
beloond wij met een chocoladeletter van de Sint.

DE PIN PONGERS
PIN PONGERS ACTIEF IN DE DUOCUP
Vanavond vindt de aftrap plaats van het toernooi om de DuoCup.
Op diverse plekken (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Heerle, Huijbergen, Oudenbosch,
Roosendaal) wordt de eerste ronde van dit toernooi gespeeld.
Albert vormt een team met Tom, maar deze laatste is verhinderd. René zal in zijn plek
meespelen. Een andere trouwe deelnemer is Jac, die zou uitkomen samen met Wil van Het
Markiezaat.
Beide teams zouden elkaar als tegenstander treffen in Bergen op Zoom.
Door een hardnekkige blessure van Jac gaat dit treffen helaas niet door.
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TAFELTENNIS VOOR SENIOREN
Vorige Nieuwsbrief (461) hadden we het al aangekondigd:
we willen kijken of er animo is om in De Spil overdag tafeltennis aan te bieden.
Via allerlei lokale bladen en sociale media hopen Kees en Jac dat gegadigden zich melden.
Inmiddels is ook een en ander te lezen op onze website (www.depinpongers.nl).

De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels al aangemeld.
Hopelijk komen er nog een paar bij.
Als jullie iemand kennen die hierin geïnteresseerd is, laat hem/haar bij voorkeur via de mail
contact opnemen:
secretaris@depinpongers.nl

DE PONGG

Nieuwsbrief 462

www.depinpongers.nl

9

TTV De Pin Pongers
14-11-2022

DE

PONGG

OOK OP FACEBOOK: GRAAG DELEN
Voorzitter René heeft op Facebook een bericht geplaatst over Tafeltennis overdag voor
senioren.
Mocht je dit bericht tegenkomen, deel dit met anderen, zodat onze boodschap door velen
wordt gelezen.
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ALCOHOLGEBRUIK IN DE GROTE ZAAL
Wedstrijdsecretaris Albert wees ons er op dat volgens de huidige reglementen het niet is
toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in de Grote Zaal.
Op deze plek willen wij iedereen nog even aan deze regel herinneren.
Op 30 november staat een bestuursvergadering gepland.
Dan zullen we dit onderwerp agenderen en laten we via een Nieuwsbrief meer over dit
onderwerp weten.

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

Toernooi/evenement

Opmerkingen

Locatie

18-112022
20-112022

Competitie ronde 9
OTC Toernooi

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

22-122022
Diverse
data

TCO Kersttoernooi

Alleen dubbelspel

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
Ossendrecht

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