
Redactie: Jac Rosenboom & René Schijven 

DE   PONGG 
 

NIEUWSBRIEF VAN TTV DE PIN PONGERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPGERICHT 11 OKTOBER 1985 
 
 

NIEUWSBRIEF 465                      12-12-2022 
 
  

 
 

 
 

 
 

WOUW         WOUWSE PLANTAGE 

http://www.degeerhoek.nl/home
https://www.despilwouwseplantage.nl/


2 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 465    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                     12-12-2022 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

VAN DE REDACTIE 
Aangezien de competitie 2022 er op zit, is de redactie op zoek 
gegaan naar wat ander nieuws. 
Om te beginnen natuurlijk de Clubkampioenschappen 2022, die 
afgelopen weekend (zaterdag) werden gehouden in De Spil. 
Er werd flink gestreden in de grote zaal en uiteraard zijn jullie 
gewend om een uitgebreid verslag te lezen. 
Toernooileider René was echter nog niet in de gelegenheid om 
een uitgebreid verslag te maken, maar dat houden jullie tegoed voor de eerstvolgende 
Nieuwsbrief. 
 
De plannen van Kees en Jac om tafeltennis overdag aan te gaan bieden, gaan gestaag 
door. Een behoorlijk aantal gegadigden heeft zich inmiddels aangemeld en het programma 
“Cocktail” van ZuidWest TV besteedt zelfs aandacht aan ons initiatief. 
Verderop hierover meer. 
 
Verder kun je nog een aantal losse artikeltjes over diverse onderwerpen aantreffen. 
 
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op maandag 26 december 2022. 
 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !! 
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NAMENS BESTUUR EN REDACTIE VAN TTV  
DE PIN PONGERS: FIJNE FEESTDAGEN 

VERJAARDAGSKALENDER 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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Voor de maand DECEMBER kunnen we de volgende jarigen melden:  
 
05 Sinterklaas 
18 Luuk van Gils 
 
Van harte gefeliciteerd !! 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Op woensdag 30 november is het bestuur bij elkaar geweest. 
Wim Groffen was even aanwezig in zijn hoedanigheid als 
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van onze vereniging. 
 
Wim heeft ons bijgepraat over achtergronden en ontwikkelingen op 
dit gebied. 
De bedoeling is om (ook binnen het bestuur) alert te zijn op 
signalen, verantwoordelijkheid te nemen en beleid te ontwikkelen. 
Omdat we niet volledig waren zijn we nog niet toegekomen aan verdere acties, maar de 
eerstvolgende bestuursvergadering (18 januari 2023) staat dit bovenaan de 
vergaderagenda. 
 
We zijn druk bezig om onze statuten (besproken tijdens de vorige Algemene 
Ledenvergadering) notarieel te laten passeren, maar we lopen aan tegen de forse kosten 
die hiermee gemoeid zijn. 
Nu we het toch hebben over de Algemene Ledenvergadering, de volgende datum is 
gereserveerd: vrijdag 3 februari 2023. 
Noteer deze datum maar alvast in je agenda. 
 
Wat betreft onze speellocatie in Wouw kan worden vermeld dat de verbouwing van De 
Geerhoek is uitgesteld. 
Dus voorlopig blijven we op de dinsdagen nog in de huidige zaal spelen.  
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

DE PIN PONGERS BINNENKORT TE ZIEN OP TV 
Lees het verhaal op de volgende pagina.  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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TAFELTENNIS VOOR SENIOREN 
Tafeltennis overdag in De Spil. 
 
Kees en Jac zijn al een tijdje bezig om te peilen of er belangstelling is om overdag te komen 
tafeltennissen in De Spil. 
Of er belangstelling is???  
Jazeker, er zijn inmiddels meerdere aanmeldingen binnen van mensen die willen komen 
spelen. 
Er zijn aanmeldingen binnen uit Kruisland, Huijbergen, Wouw, Wouwse Plantage, 
Roosendaal. 
De teller staat inmiddels op 14 en we verwachten nog meer gegadigden. 
 
Er zijn nog wat media waarin we iets willen publiceren over onze plannen en onze 
ervaringen hiermee leren dat elk berichtje wel ergens een response oplevert. 
 
 

DE PIN PONGERS OP TV 
Tot onze verrassing werd Jac gebeld door een van de redacteuren 
van ZuidWest TV. Men had waardering voor en was onder de indruk 
van ons initiatief om “tafeltennis overdag” aan te gaan bieden. 
Ze willen in een TV-uitzending hier aandacht aan besteden en op 
woensdagmiddag 14 december (overmorgen dus) gaan Kees en Jac 
naar bergen op Zoom, waar in de studio de camera’s zullen gaan 
draaien. 
 

De opnames zullen op dinsdag 27 december vanaf 10.00 uur 

worden uitgezonden en worden dan elk uur herhaald. 
Ook in het weekend erna worden de uitzendingen van de voorafgaande week nog een 
aantal keren herhaald. 
Kortom: veel mogelijkheden om te kijken en je mag dit absoluut niet missen. 
Ook kan de uitzending nadien nog terug gezien worden via de website van ZuidWest TV. 
 
Op basis van het huidige aantal is inmiddels besloten om in het nieuwe jaar van start te 
gaan. Tussen 15.00 uur en 17.00 uur zal  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: www.depinpongers.nl 
 

ZuidWest TV vind je bij Ziggo op kanaal 39. 
Geen Ziggo? Mail de redactie en we geven jullie kanalen van andere providers. 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
http://www.depinpongers.nl/
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TOM VAN DOORN WEDEROM CLUBKAMPIOEN! 

 
Tom van Doorn is zaterdagmiddag 10 december 2022 wederom clubkampioen enkelspel 
geworden bij tafeltennisvereniging De Pin Pongers te Wouwse Plantage. De oud-
wedstrijdsecretaris was in Dorpshuis De Spil, na een perfect najaarsseizoen, en bij het 
ontbreken van enkele grote namen, al de huizenhoge favoriet, en met een vrijwel foutloze 
middag maakte hij die rol meer dan waar; titelprolongatie tot gevolg. 
 
In poule A verliep alles op plaatsing, behalve de partij tussen Michael van Loon ( 7 ) en Tom 
Schoonen ( 9 ), Tom won. Hoofdtrainer Walter van Gils ( 3 ) won van Adrie Raaymakers 
( 7 ); beide spelers wonnen ook van de overige deelnemers. Titelverdediger Tom van Doorn 
( 1 ) won ongeslagen de poule. 
 
Poule B was daarentegen één groot slagveld. Voorzitter René Schijven ( 4 ) liet zich 
verrassen door zowel Kees Verhoeven ( 6 ) als Nader Qasem ( 8 ), maar klopte wel Rose-
Marie Jacobs-De Koning ( 2 ). Rose-Marie won de poule, op basis van het onderlinge duel 
met Kees. René werd op gamesaldo derde, dus voor Nader. Nieuwkomer Gert van der 
Staaij ( 10 ) werd laatste. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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Nader hield het hoge niveau echter niet vol en werd door de gedurende de dag steeds beter 
spelende Michael in de tweede ronde vlot geëlimineerd. Michael werd in de kwartfinale 
alsnog uitgeschakeld door topseed Tom. Die andere Tom verloor in drie zeer nipte games 
van Rose-Marie. De wisselvallige René kwam er niet aan te pas tegen Walter en Kees won 
het veteranenduel met Adrie. 
René won het schaduwtoernooi, eindigde vijfde door zeges op Tom (achtste) en Michael 
(zesde); Adrie werd zevende. Nader werd dus negende, Gert (tiende) gaf forfait voor de rest 
van het toernooi. 
 
Kees, die voor het eerst de laatste vier haalde, gaf ook forfait voor de rest van het toernooi, 
hetgeen Tom een vrije doortocht naar de finale gaf. De andere halve finale tussen Rose-
Marie en Walter vergoedde gelukkig veel. Een geweldige thriller, met matchpoints over en 
weer, leverde uiteindelijk voor Rose-Marie het ticket voor de eindstrijd op. Walter kreeg het 
brons cadeau. 
In de finale speelde Tom wellicht niet zijn allerbeste spel, maar het was, zeker in de eerste 
twee games, voor hem voldoende. De derde game leverde het eerste gameverlies van de 
dag op, maar Rose-Marie, die in 2019 al eens de finale haalde, kon niet doordrukken en 
dus ging de hoofdprijs wederom naar Tom. 
 
Wederom werd een stukje historie geschreven. Met zijn zesde titel is Tom van Doorn op de 
eeuwige ranglijst op gelijke hoogte gekomen met Eric Konings, die in de vorige eeuw 
zesmaal de beste was, en de nu afwezige Koen Schuurbiers.  
Dank aan de organisatie, die bovendien zorgde voor de nodige versnaperingen gedurende 
de middag. Op de valreep van 2022 is de eenmalige wintereditie van het belangrijkste 
toernooi van het jaar alsnog gespeeld. Het kampioenschap van 2023 staat weer gewoon 
gepland voor komende zomer. 
 
Tom, van harte gefeliciteerd met weer een titel!  
Een uitgebreid toernooiverslag volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
 

GEEN TRAININGEN 
Voor degenen die dit bericht in de vorige Nieuwsbrief misschien hebben gemist, vragen we  
graag even aandacht voor de volgende data: 
Op dinsdag 27 december 2022 en dinsdag 3 januari 2023 kan er NIET worden getraind in 
De Geerhoek. Noteer deze data in je agenda. 
 
 

KERSTTOERNOOI TCO ’78 IN OSSENDRECHT 
We ontvingen het volgende bericht: 
Door de vele aanmeldingen afgelopen week is besloten om de inschrijving te verlengen t/m 
17 december. Gespeeld wordt op donderdagavond 22 december. 
Wees er snel bij mocht je mee willen doen en schrijf je in voor dit gezellige dubbeltoernooi 
via wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 

  

http://www.depinpongers.nl/
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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. 
 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VLAGGENSCHIP DE 
PIN PONGERS 
 
De NTTB Najaarscompetitie 2022 leverde voor het eerste seniorenteam van onze 
vereniging een nieuw kampioenschap op in de vierde klasse. Zoals eerder al was vermeld 
was dit al voor de zesde keer in de inmiddels rijke clubhistorie. Ondertussen hebben we de 
geschiedenisboeken erop nageslagen en hebben we de nodige statistieken op een rij gezet. 
Natuurlijk zijn de kampioenschappen niet te vergelijken met elkaar. De teams bestonden 
niet altijd exact dezelfde spelers, evenals de tegenstanders natuurlijk, soms werden er 
minder wedstrijden gespeeld om wat voor reden dan ook, enzovoorts. Toch leek het de 
redactie wel interessant om deze informatie met iedereen te delen. Hieronder de cijfers en 
feiten van de zes kampioenschappen op een rij. 
 
NTTB Najaarscompetitie 2011 – 4e klasse – Poule D:  (1e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 08  - Punten: 47   
 
1. Walter van Gils  08 uit 11 (73%) 
2. Oud-voorzitter  10 uit 15 (67%) 
3. Koen Schuurbiers 13 uit 20 (65%) 
4. Laszlo Czika  06 uit 14 (43%) 
5. Guus de Graauw  03 uit 09 (33%) 
 
Gewonnen dubbels: 04 uit 08 (50%) 
 
Invaller(s): 
 
Geen. 
 
Bijzonderheden: 
- De eerste titel van De Pin Pongers op dit niveau werd pas in de allerlaatste wedstrijd van 
het seizoen binnengesleept.  
- Er werden dit seizoen slechts 8 wedstrijden gespeeld, omdat één team zich halverwege de 
competitie terugtrok. Overigens in het nadeel van onze club. 
- Het betrof het enige kampioenschap waarin geen invallers aantraden. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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NTTB Voorjaarscompetitie 2013 – 4e klasse – Poule C:  (2e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 10  - Punten: 65  
 
1. Koen Schuurbiers 21 uit 21 (100%) 
2. Tom van Doorn  21 uit 30 (70%) 
3. Oud-voorzitter  11 uit 21 (52%) 
4. Uwe Weidemann  03 uit 15 (20%) 
 
Gewonnen dubbels: 08 uit 10 (80%) 
 
Invaller(s): 
 
1. Heico Hankes  01 uit 03 (33%) 
 
 
Bijzonderheden: 
- Ook de tweede titel van De Pin Pongers op dit niveau werd pas in de allerlaatste wedstrijd 
van het seizoen binnengesleept.  
- De Pin Pongers 1 eindigde gelijk met TCS (1) uit Steenbergen, maar werd op basis van 
een beter onderling gamesaldo (!) kampioen.  
- Heico Hankes viel eenmalig verdienstelijk in. 
 
 
NTTB Voorjaarscompetitie 2014 – 4e klasse – Poule D:  (3e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 10  - Punten: 63 
 
1. Oud-voorzitter  03 uit 03 (100%) 
2. Tom van Doorn  17 uit 24 (71%) 
3. Walter van Gils  15 uit 23 (65%) 
4. Uwe Weidemann  14 uit 22 (64%) 
 
Gewonnen dubbels: 09 uit 10 (90%) 
 
Invaller(s): 
 
1. René Schijven  01 uit 09 (11%) 
2. Guus de Graauw  00 uit 03 (00%) 
 
Bijzonderheden: 
- De Pin Pongers (1) verloren over twee wedstrijden gezien van zowel de nummer 2, ODT 
(6) uit Roosendaal, als van de nummer 3, Vice Versa’51 (4) uit Oudenbosch, maar pakte 
dus meer punten tegen de kleinere opponenten.  
- In dit seizoen werd voor het eerst met twee invallers gespeeld. 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
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NTTB Voorjaarscompetitie 2015 – 4e klasse – Poule D:  (4e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 10  - Punten: 70 
 
1. Tom van Doorn  25 uit 30 (83%) 
2. Albert de Jong  20 uit 27 (74%) 
3. Walter van Gils  08 uit 12 (67%) 
4. Koen Schuurbiers 06 uit 12 (50%) 
 
Gewonnen dubbels: 09 uit 10 (90%) 
 
Invaller(s): 
 
1. Oud-voorzitter  02 uit 03 (67%) 
2. René Schijven  00 uit 03 (00%) 
 
Bijzonderheden: 
- Alleen in het openingsduel werd uit tegen de uiteindelijke nummer 2, ODT (7) uit 
Roosendaal, met 5-5 gelijkgespeeld. Alle andere 9 duels werden gewonnen. 
- Wederom werd gebruik gemaakt van twee invallers. 
  
NTTB Najaarscompetitie 2016 – 4e klasse – Poule D:  (5e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 10  - Punten: 70 
 
1. Tom van Doorn  22 uit 26 (85%) 
2. Albert de Jong  23 uit 29 (79%) 
3. Koen Schuurbiers 17 uit 24 (71%) 
 
Gewonnen dubbels: 09 uit 10 (90%) 
 
Invaller(s): 
 
1. Walter van Gils  05 uit 06 (83%) 
2. René Schijven  00 uit 03 (00%) 
 
Bijzonderheden: 
- De vijfde titel wordt gezien als de meest overtuigende ooit. Ofschoon net als in het vierde 
kampioenschap het aantal van 70 punten (waarvan 9 dubbels) werden behaald. Het team 
won alle uit – en thuiswedstrijden.  
- Wederom werd met twee invallers gespeeld. Walter van Gils toonde zich hierbij een ware 
supersub.  
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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NTTB Najaarscompetitie 2022 – 4e klasse – Poule B:  (6e titel) 
 
Gespeelde wedstrijden: 10  - Punten: 64 
 
1. Tom van Doorn 24 uit 24 (100%) 
2. Koen Schuurbiers 07 uit 09 (78%) 
3. Jac Rosenboom  04 uit 06 (67%) 
4. Albert de Jong  15 uit 27 (56%) 
5. Walter van Gils  06 uit 15 (40%) 
 
Gewonnen dubbels: 08 uit 10 (80%) 
 
Invaller(s): 
 
1. Kees Verhoeven  00 uit 03 (00%) 
2. Adrie Raaymakers 00 uit 06 (00%) 
 
Bijzonderheden: 
- Tom van Doorn wint al zijn gespeelde 24 wedstrijden. Het record blijft op naam staan van 
Koen Schuurbiers, die in het voorjaar van 2011 liefst 30 van de 30 potjes won (en alle 10 
dubbelpartijen). Dit was echter geen kampioensjaar. 
- Wederom werd met twee invallers gespeeld, voor het eerst behaalden zij geen enkel punt. 
Belangrijk was dat, ondanks de vele verhinderingen, altijd met 3 spelers aan de start van de 
wedstrijd stonden. 
- Net als in het voorjaar van 2014 viel de beslissing in Roosendaal tegen een team van 
ODT, dat weliswaar won, maar op punten wederom runner-up werd. 
 
 

TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2022 
We zijn druk bezig met het samenstellen van de toernooi- en evenementenkalender voor 
2023. 
We streven er naar om in de eerstvolgende Nieuwsbrief een kersverse versie voor 2023 te 
presenteren. 
 

  

http://www.depinpongers.nl/
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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