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VAN DE REDACTIE
De ontknoping van de Najaarscompetitie 2022 is niet ver meer
weg, er rest nog één ronde.
Afgelopen vrijdag werd competitieronde 9 van de 10 rondes
afgewerkt en team 1 stevent duidelijk af op het door velen toch
wel verwachte kampioenschap.
Ook team 2 voldoet aan de verwachtingen. Handhaving in de
huidige klasse is bijna een feit.
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.
De toernooi- en activiteitenkalender is bijgewerkt en verder kun je nog een behoorlijk aantal
losse artikeltjes over diverse onderwerpen aantreffen.
Het is hopelijk weer een goedgevulde en lezenswaardige Nieuwsbrief geworden.
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op maandag 28 november.
Daarin natuurlijk verslagen van de dan gespeelde competitieronde, waarin we hopelijk
kunnen melden dat team 1 zijn favorietenrol heeft waargemaakt en zich kampioen in klasse
4B mag noemen en volgend seizoen een plaatsje in zal nemen in de 3 e klasse..
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 bestuursvergadering is gepland op 30 november.
Deze vergadering zal mede worden bijgewoond door Wim Groffen,
die als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van onze vereniging
ons komt bijpraten over het voeren van beleid op dit gebied.

DE PONGG

Nieuwsbrief 463

www.depinpongers.nl

2

TTV De Pin Pongers
21-11-2022

DE

PONGG

Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via
secretaris@depinpongers.nl

EERDER GESPEELD:
DE PINPONGERS (1) – TCS (1)

6 - 4
De Pin Pongers (1)

TCS (1)
Op 11 november speelde team 1 een
thuiswedstrijd tegen het Steenbergse
TCS (1).
Gewend (en misschien ook wel
verwend) en in ieder geval blij zijn wij
als redactie wanneer we weer een
flitsend verslag van een wedstrijd
binnen krijgen.
Helaas hebben we die keer een
bijdrage van team 1 moeten missen.
Maar de redactie is geen goede
redactie als zij niet alsnog op jacht gaat
naar iets wat kan dienen als
vervanging.
Welnu, we zijn er in geslaagd.
Redacteur René vond op Facebook
nevenstaand bericht uit de krant “Kijk
op Steenbergen”.
Gelukkig en hopelijk zijn onze
verslagen wat uitgebreider en
interessanter om te lezen.
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TEAM 1 RICHTING DE FINISH
Verslag van Tom van Doorn

4 - 6
Hotak ’68 (4)

De Pin Pongers (1)

Al wekenlang staat team 1 er goed voor om de titel binnen te halen, alleen mogen er
richting het einde natuurlijk geen foutjes worden gemaakt. Voor de derde keer dit seizoen
moesten de mannen een beroep doen op een invaller, deze keer werd Kees Verhoeven
bereid gevonden om mee af te reizen naar Hoogerheide (Kees, bedankt!).
Het vierde team van Hotak is nog volop in de race om een p/d te ontlopen en dus werd er
met een sterke delegatie aangetreden, met kopman Linley, Cees en Kees. Samen met onze
Kees waren er dus drie mensen die luisterden naar de aanmoediging ‘hup Kees’!
In blok 1 won Albert met sterk spel van Linley, we zagen weer even de oude Albert
verschijnen, met goed gehark en veel backspin! Tom zat er nog niet meteen lekker in,
speelde te afwachtend maar wist toch de wedstrijd naar zich toe te trekken tegen Kees.
Kees V. speelde een goede eerste game tegen Cees, maar werd in het vervolg weggezet.
Het dubbel duo Albert en Tom liep goed tegen Linley en Kees en toen na 3 games de
kruitdampen optrokken stond er een keurige 1-3 voorsprong op het bord.
In blok 2 speelde Albert wederom sterk tegen Kees, bleek Linley echt een maatje te groot
voor Kees V. en stond Tom te sukkelen tegen Cees tot zijn eigen ergernis. Te veel
meegaan in het spel van de tegenstander leverde problemen op. Toen dat na wat advies
werd bijgesteld kon de overwinning worden bijgeschreven (2-5)
In het laatste blok speelde Kees V. een uiterst goede partij tegen Kees. ‘Onze’ Kees kon
een aantal keren goed het initiatief pakken en het Kees daarmee lastig maken. Na een
eerste game verlies, werd de tweede met 11-8 gewonnen. De derde ging nipt verloren,
maar de vierde weer gewonnen. En ook in de vijfde game kwam Kees V. goed mee, maar
kon net niet zijn debuut in team 1 opluisteren met een punt. Albert begon vervolgens te
bang tegen Cees, maar slaagde erin de rug te rechten na twee verloren games, dus ook
hier werd het een vijfde game. Een serie net en randballen werden Albert in deze game te
veel en dus ging het punt naar Hotak. Tom kreeg in zijn partij tegen Linley geen vat op de
forehand topspin van Linley, waardoor de eerste game verloren ging. In de resterende
games stelde hij orde op zaken waardoor de overwinning uiteindelijk toch nog redelijk
eenvoudig binnen werd gesleept.
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Kortom: Volgende week mag team 1 op bezoek bij ODT, dat 6 punten achterstaat en dus
met 8-2 zal moeten winnen om team 1 van de titel af te houden. We hebben echter nog wel
eens vreemdere dingen meegemaakt op het Red Band Sportpark, dus wie weet! Supporters
zijn natuurlijk altijd welkom…

Albert in actie tegen Cees
De stand in klasse 4B is nu als volgt:
Team
De Pin Pongers (1)
ODT Kanjers Uitzendb. (5)
Tanaka (4)
Hotak ‘68 (4)
TCS (1)
The Back Hands (5)

Gespeeld
9
9
9
9
9
9

Punten
60
54
44
42
41
29

Speler
Tom
Koen
Jac
Albert
Walter
Adrie (inv.)
Kees (inv.)
Dubbel
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Gesp.
21
9
6
24
12
6
3

Gew.
21
7
4
15
6
0
0

%
100
78
67
62
50
0
0

9

7

78
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TEAM 2 KNOKT ZICH NAAR DE PUNTEN

6 - 4
TTV Yerseke (3)

De Pin Pongers (2)

Verslag van René Schijven
De senioren van Pin Pongers 2 hebben afgelopen vrijdag geknokt voor de punten, maar
konden een nieuwe nederlaag tegen Yerseke (3) helaas niet voorkomen. Net als in De Spil
eerder dit seizoen werd het in gymzaal Moerplein wederom 6-4 voor de Zeeuwen. Daarmee
lijkt de derde plaats in poule B van 6e klasse uit beeld, die overgedragen is aan Yerseke (3),
maar liep het team een puntje uit op The Back Hands (7). De voorsprong op Sint Willebrord
met het ingaan van de slotronde bedraagt nu 7 punten.
Het team trad, net als in het thuisduel, opnieuw aan met René (X), ditmaal aangevuld met
Michael (Y) en Tom (Z). De thuisploeg trad aan met het verwachte drietal, de sterkste
formatie, dus met Kees (A), Vincent (B) en Ad (C). Het idee aan onze opstelling was om
met kopman René te beginnen, om zodoende te proberen na 5 wedstrijden in elk geval de
kansen op enkele punten te komen. Dat lukte deels. In het openingsduel tegen de altijd
lastige Kees moest René knokken tot het uiterste en twee keer een achterstand
goedmaken: 0-1. Het tweede duel (Vincent versus Michael) was daarna echter een snelle:
1-1. Het derde duel, Ad tegen Tom, zou de youngster toch voldoende kansen moeten
geven. Helaas speelde Tom te wisselvallig. Net als onze voorzitter kwam Tom tweemaal
een game achter en na een sterkte vierde game leek het lek boven, maar Ad tapte plots uit
een ander vaatje: 2-1.
In De Spil waren Nader en René destijds in straight games te sterk voor de Zeeuwse
combinatie Vincent en Ad (in de TT-App is dit overruled, maar dit klopt niet), maar de
thuisploeg trad ditmaal aan met Kees in plaats van Ad, en Michael in de plaats van de nu
afwezige Nader. Het eerste scheelt een slok op een borrel en ofschoon er toch wel kansen
hier en daar waren, kwam men niet in de wedstrijd: 3-1.
Vincent en René mochten vervolgens blijven staan voor de laatste wedstrijd in de eerste
helft. Dat werd een lange, maar fraaie pot. In het heen duel gaf René een levensgrote
voorsprong weg tegen de man, die later in het seizoen bewees echt gegroeid te zijn. Net als
Kees stond Vincent dan ook op 13 overwinningen uit 15 potjes. De eerste game werd met
aanvallend spel door René ingeleverd, waarna een schaakspel ontstond. Op karakter werd
de partij dan gelukkig voor ons in winst omgezet, een niet onbelangrijk punt, zeker ook voor
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het zelfvertrouwen. In vier zeer spannende games verkleinden De Pin Pongers de
achterstand tot 3-2.
De tweede helft van de avond verliep een stuk vlotter. Kees gaf Tom geen kans en dat gold
ook voor Michael tegen Ad: 3-2 werd 4-2 en 4-2 werd 4-3. De geschiedenis herhaalde zich
vervolgens. Vincent versloeg in straight games Tom (5-3) en René maakte korte metten met
Ad (5-4). Moet gezegd worden dat Vincent het spel tegen een linkshandige speler toch nog
lastig vond; toch de verdienste van Tom, die helaas toch met lege handen achterbleef.
In het slotduel kon men nog gaan voor het gelijke spel, maar dat zat er helaas niet in.
Ondanks het lage vertrouwen speelde Michael toch een prima duel. De eerste game ging
nipt verloren, maar de tweede werd redelijk overtuigend binnengesleept. Michael leek een
plan te hebben en de uitvoering ging steeds beter. Wat pech in de derde game zorgde voor
een nieuwe achterstand en dat nekte onze speler: 6-4.
De kaarten lijken geschud in de poule van ons tweede seniorenteam, hoewel officieel nog
niets beslist is. Koploper Het Markiezaat (9) heeft een voorsprong van 8 punten op TCO’78
(2). Zij strijden om de titel, maar het moet dus gek lopen willen de Bergenaren dit niet
binnenslepen. Zij spelen overigens komende vrijdag in eigen huis tegen Yerseke (3), dat
naar alle waarschijnlijkheid die derde plek dus zal vasthouden; De Pin Pongers (2) reizen af
naar Ossendrecht. Met een schuin oog zal worden gekeken naar de partij tussen The Back
Hands (7) dat hekkensluiter WITAC’89 (3) ontvangt. Het team uit Willemstad kan alleen bij
een 0-10 overwinning degradatie nog voorkomen. Bij een monsterscore voor het team uit ’t
Heike moet ons team nog vrezen voor een play-off, daar alles valt of staat met welke
poppetjes er bij de diverse teams de komende week zullen meedoen.

De stand in klasse 6B na negen speelrondes:
Team
Het Markiezaat (9)
TCO ’78 (2)
Yerseke (3)
De Pin Pongers (2)
The Back Hands (7)
WITAC ’89 (3)

Gespeeld
9
9
9
9
9
9
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70
62
42
40
33
23
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Speler
Adrie
René
Kees
Michael
Tom
Nader
Qusai

Gesp.
12
12
9
15
12
9
12

Gew.
11
10
4
5
3
2
0

%
92
83
44
33
25
22
0

Dubbel

9

5
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EN HOE KOMT DIT NU OVER BIJ DE
TEGENSTANDER ?
Kijk en vergelijk
Na het lezen van het competitieverslag van René hierboven, is het ook wel leuk om eens te
kijken hoe de tegenstander (in dit geval het team van Yerseke) tegen de wedstrijd aankeek.
Even kijken op de website van deze vereniging en ja hoor: er is een verslag gemaakt van
hun team tegen ons team 2:

Ook wel eens leuk om uit de mond van een tegenstander te horen hoe zij een wedstrijd
hebben ervaren en daar verslag van doen.
DE PONGG
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25 NOVEMBER:
DE LAATSTE COMPETITIERONDE VAN DIT
SEIZOEN
Er zijn nu door onze teams 9 competitierondes afgewerkt.
Ronde 10 zal worden gespeeld op vrijdag 25 november.
En dit is niet zomaar een speelronde, het is een speelronde waarbij
team 1 minimaal 3 punten moet halen om zich kampioen te mogen
noemen. Dat moet ongetwijfeld gaan lukken, vorige keer was al 7-3
in ons voordeel.
Ook een speelronde waarin team 2 in theorie nog naar plek 5 kan
afzakken en daarmee verplicht wordt om een promotie/degradatiewedstrijd te spelen.
Team 1 kampioen?
Daar gaan we zeker op rekenen !!
Team 2 p/d wedstrijd?
Niet waarschijnlijk, maar voor het geval dat dit mocht gebeuren: deze wedstrijden worden
op 2 december gespeeld.
Het balletje is rond en hoewel we niet in sprookjes geloven kan alles nog.

SUPPORTERS ZIJN WELKOM
Als je in de gelegenheid bent om team 1 te komen
aanmoedigen en als het goed is samen met hen het
kampioenschap te vieren:
er wordt aanstaande vrijdag gespeeld bij ODT in
Roosendaal (Red Band Sportpark, Buijenstraat 14, naast de
klimsporthal).

OPGEVEN VOORJAARSCOMPETITIE 2023
Heb je je al opgegeven voor de voorjaarscompetitie ?
Nog niet? De inschrijftermijn is net verlopen, maar ben je het vergeten:
doe het vandaag nog snel:
wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl

KERSTTOERNOOI TCO 22-12-2023
TCO uit Ossendrecht organiseert na 3 jaar afwezigheid op donderdag 22 december weer
haar jaarlijkse Kersttoernooi, een toernooi waar op sterkte wordt ingedeeld en alleen wordt
gedubbeld.
Zoek je sportmaatje op en schrijf samen in via wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
Dat kan nog tot 11 december (nog 3 weken). Maar let op: vol=vol.
DE PONGG
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ZOMAAR EEN AVONDJE DUO-CUP
Verslag van René Schijven
Op een druiligere maandagavond, 14
november 2022, werd de start gemaakt
met de jaarlijkse regionale DUO-Cup
competitie, die dit jaar, na 2 jaar
afwezigheid vanwege corona, dan eindelijk
zijn 25e editie gaat beleven, een jubileum.
De afgelopen jaren deden er volop leden
van TTV De Pin Pongers mee aan deze
laddercompetitie, dit jaar is dat beperkt tot
slechts 3 spelers, verdeeld over 2 teams.
Met het team dat bestaat uit voormalig
wedstrijdsecretaris Tom van Doorn en
huidig wedstrijdsecretaris Albert de Jong
heeft de vereniging evenwel goede kansen
op een hoge eindklassering. Secretaris Jac
Rosenboom heeft de krachten gebundeld
met Wil Rens van TTV Het Markiezaat.
Laten in de poule van de eerste ronde
beide teams nou net elkaar geloot hebben.
Tevens was men ingedeeld bij meervoudig
verliezend finalisten van TTV ODT, ware
het niet dat zij vanwege een blessure zich terug moesten trekken, dus het werd een relatief
korte avond. Drievoudig winnaar Jac speelde vanwege blessureleed ook niet mee,
waardoor Wil met Judith Morcus, tegenwoordig ook van Het Markiezaat, samenspeelde. Tot
slot deed Tom niet mee, omdat hij verhinderd was; invaller: voorzitter René Schijven
Slechts 4 enkelspelen en een dubbelspel en dat was het dan. René trapte af tegen Wil,
waar de jaren nu toch echt lijken te gaan tellen. Een eenvoudige zege bracht De Pin
Pongers op 0-1. Albert verdubbelde de marge, door simpel te winnen van Judith: 0-2.
Hoogstaand waren beide partijen niet, evenals het dubbel, maar dat was ook niet nodig en
deze gingen dan ook simpel in straight games (zoals bekend tot aan de 21) naar De Pin
Pongers: 0-3.
En daarmee was de zege en een plaats bij de betere teams van de DUO-Cup een feit.
Besloten werd, en dat is ook gebruikelijk, om de poule uit te spelen, al deed dat er verder
niet meer toe. René en Judith mochten dus blijven staan en maakten er een mooi
aanvallende wedstrijd van, die Judith won: 1-3. De eer was gered. Albert bracht de marge
weer naar drie door Wil te verslaan: 1-4. Omdat bovendien geen enkel keer een derde
game gespeeld werd, zaten de mannen wel heel snel aan de bar.
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Een hoop bekenden op De Staakberg was een leuk weerzien, al gingen de mannen ook
weer vroeg naar huis, zodat het wekkertje de dag erna iets minder pijn zou
doen dan normaal gesproken. Jac kwam nadat de partij feitelijk al zo goed
als voorbij was nog even binnen en heeft vermoedelijk het licht uit gedaan.
Naschrift van één van de redacteuren (3x raden wie):
Een kleine correctie: niet Jac maar Hanny heeft het licht uit gedaan.

HERHAALDE OPROEP VOOR DE
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022
Zoals al eerder bekend gemaakt:
Op zaterdag 10 december houden we in De Spil onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Deze keer editie 2022.
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 met een chocoladeletter van de Sint.

DE PIN PONGERS
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
DE PONGG
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TAFELTENNIS VOOR SENIOREN
Kees en Jac zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het opzetten van een groep die
overdag wil komen tafeltennissen in De Spil.
De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels aangemeld en dat zijn er op dit moment
voldoende om te gaan starten.
Als tijdstip is gekozen voor de donderdagmiddag.
Tussen 15.00 uur en 17.00 uur kan worden gespeeld en de eerste speeldag zal zijn
donderdag 5 januari 2023.
We hopen dat er nog een paar spelers/speelsters bij komen.
Kennen jullie iemand die hierin geïnteresseerd is, laat hem/haar bij voorkeur via de mail
contact opnemen:
secretaris@depinpongers.nl
De meest recente informatie kun je ook vinden op onze website (met dank aan het
bijwerken door Walter en Rose-Marie): www.depinpongers.nl

CONTRIBUTIEBETALINGEN
Onze penningmeester laat weten dat alle rekeningen verzonden zijn, maar dat nog niet
iedereen heeft betaald.
Graag even jullie aandacht.

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 hierover
weten.

FEESTDAGEN EN SPONSORKLIKS
De feestdagen (Sinterklaas, Kerst) naderen snel en
ongetwijfeld zijn er weer mensen die in deze periode
extra inkopen gaan doen.
Doe je dit online?
Maak gebruik van Sponsorkliks en steun daarmee onze
vereniging.
Hoe zat dat ook al weer in elkaar?
In Nieuwsbrief 460 (toegezonden op 31 oktober) kun je meer informatie hierover vinden.
DE PONGG
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GEEN TRAININGEN
Graag even aandacht voor de volgende data:
Op dinsdagen 6 december 2022, 27 december 2022 en 3 januari 2023 kan er NIET getraind
worden in De Geerhoek.
Noteer deze data in je agenda.

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

Toernooi/evenement

Opmerkingen

Locatie

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

02-122022
10-122022
18-122022

Promotie/degradatie
wedstrijden
Clubkampioenschappen
2022
Batswingers Teamtoernooi

Voor teams die hiervoor in aanmerking
komen
Voor alle leden (competitie en nietcompetitie)
Inschrijven met teams van 2

22-122022
Diverse
data

TCO Kersttoernooi

Alleen dubbelspel

Roosendaal
Ossendrecht
TTV Irene
Insulindestraat 3A
Tilburg
Diverse zalen in de
regio
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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