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VAN DE REDACTIE 
Hierbij de eerste Pongg van dit jaar.  
We hopen net als in voorgaande jaren nog vele 
leuke en hopelijk lezenswaardige uitgaven te 
laten verschijnen. 
 
Deze aflevering bevat een behoorlijk aantal 
verslagen van toernooien, de 
evenementenkalender (inclusief 
competitiewedstrijden) is bijgewerkt. 
 
Verder graag jullie aandacht voor een interview met onze hoofdsponsor: Arian Tak van 
Dierenpension Hoevekestijn. 
 
En natuurlijk ontbreken onze vaste rubrieken niet. 
Wil je zelf een bijdrage leveren: lever dit dan in bij redactie@depinpongers.nl 

 

 

De redactie 
wenst  
iedereen een  
gelukkig en 
voorspoedig 
2023 toe 

 
 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
Onze jarigen in de maand JANUARI zijn::  
 
01 Nader Qasem 
01 Rose-Marie de Koning 
12 Michael van Loon 
20 Qusai Qasem 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd !! 
 
 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:redactie@depinpongers.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

De afgelopen periode is er geen bestuursvergadering geweest. 
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op woensdag 18 
januari 2023. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat 
het weten via secretaris@depinpongers.nl 
 
 

TAFELTENNIS VOOR SENIOREN 
We zijn inmiddels begonnen met het aanbieden van tafeltennis overdag. 
Op donderdagmiddagen tussen 15.00 uur en 17.00 uur kan er worden gespeeld in De 
Spil. 
 
De eerste dag zit er al weer op (5 januari 2023) en onder leiding van Kees en Jac werd 
een afwisselend programma aangeboden met allerlei speel- en trainmomenten. 
 
De eerste indruk: een leuke en enthousiaste groep deelnemers.  
In een vollgende Nieuwsbrief meer hierover. 
 
  

VOORJAARSCOMPETITIE 2023 GAAT VAN START 
Vrijdag 27 januari is het zover: de voorjaarscompetitie 2023 gaat van start. 
Er wordt begonnen met thuiswedstrijden, waarbij team 1 onze buren uit Roosendaal (ODT 
Kanjers Uitzendbureau team 4) ontvangt. 
De Pin Pongers team 2 neemt het thuis op tegen het Bergse Het Markiezaat (10). 
 
Aan het einde van deze Nieuwsbrief zie je een overzicht van alle te spelen uit- en 
thuiswerdstijden. 
We wensen beide teams alvast veel succes. 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022 
Wegens tijdgebrek was er nog geen uitgebreid verslag van dit toernooi gemaakt. 
Het verslag is inmiddels af, maar de Nieuwsbrief is reeds flink gevuld. 
Dit volgt dus alsnog in de volgende editie. 
 
René, organisator.  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
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DE STRIJD OM DE DUO CUP 
Met uitzondering van de corona-periode wordt al vele jaren gespeeld om de DuoCup, een 
toernooi dat verspreid over meerdere rondes op doordeweekse avonden wordt gespeeld. 
 
Afgelopen week werd weer een ronde gespeeld, met deelname van een drietal Pin 
Pongers: Albert, Tom van D. en Jac. 
Hoe zij het er van af hebben gebracht? 
Lees het hieronder. 
 
 

DOJO’S EINDIGEN DERDE IN SUPERCUP 
 

Verslag van Albert de Jong 
 

Tom en Albert hebben door een overwinning in de 1ste ronde van de DuoCup deze finale 
bereikt. De finale bestaat uit twee halve finales waarna er een finale en een troostfinale 
wordt gespeeld. Het format wordt gespeeld volgens het best of drie principe waarbij de 
partijen gespeeld worden volgens het oude telsysteem ( tot de 21, 5 service beurten ipv 2).  
 
Tom en Albert (Dojo’s) mochten in de halve finale tegen Ut Twedde 2.0 gevormd door 
Marco Stad (hoofdklasse) en Marcel van Goesen (1ste klasse). Een zekere nederlaag is 
dan snel voorspeld, het werd dan ook 3-0 voor de tegenstanders. Vermeldenswaardig is 
wel de partij van Tom tegen Marcel waarbij Tom pas in de derde game op 24-22 zijn 
Waterloo vond. Een zeer goede prestatie. Ook het dubbel was tot ver in de derde game 
spannend, de eerste was door onze mannen gewonnen. Helaas waren slordigheden van 
Albert in de tweede en derde game debet aan het verlies. Desalniettemin toch een goede 
prestatie om zo lang te kunnen volgen. 

 
Na dit verlies moest er in de 
troostfinale worden 
aangetreden tegen de 
Krabbekes die hun partij 
verloren van Bakvis United. 
Het Krabbekes team word 
gevormd door Erik van 
Broekhoven (3de klas) en Will 
Hopmans (5de klas) Deze 
troostfinale werd gewonnen 
door het team van de Pin 
Pongers waardoor de bronzen 
medaille in ontvangst mocht 
worden genomen. Tom verloor 
zoals verwacht van Erik, Albert 

had na 21-9 verlies in de eerste game dan toch het vermogen om terug te komen en 
alsnog de zege te pakken tegen Will. (Overigens vond Tom deze partij geen reclame voor 
de tafeltennissport met al dat gehark).  

http://www.depinpongers.nl/
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Het punt van de dubbel was vervolgens voor het vandaag sterk opererende dubbel 
Tom/Albert (dat biedt weer hoop op wat extra puntjes in de competitie). Vervolgens bond 
Tom, Will aan de zegekar met een duidelijke 2-0 overwinning, wat betekende dat het 
brons binnen was. Albert won ook nog van Erik, wat dan wel weer erg verrassend was. 
(Alle enkel partijen werden gelijktijdig gespeeld). 
 
Volgende stop het Die Meede toernooi op 22 januari, als laatste voorbereiding op de 
competitie die op 27 januari zal starten. 
 
 

RQR KAN GEEN POTTEN BREKEN 
 
Verslag van mede-organisator Fred Buermans 
 
In Poule 208 van de tweede ronde in de Remmerswaal Accountants DuoCup 2022-2023 
streden drie teams om de overwinning en daarmee een plaats in de Finalegroep A. 
 
Team Withagen met vader Wout en zoon Edwin Withagen namen het op tegen Tornado 2 
met Ton Reurling en Gerard Verkuijl en tegen team RQR met Wil Rens en Jac 
Rosenboom die na een hele tijd niet achter de tafel te hebben gestaan de draad weer 
oppakte. 
 
Van de 10 per team te verdienen punten pakten vader en zoon Withagen er maar liefst 8. 
Wout moest twee keer zijn meerdere erkennen in het enkelspel tegen Gerard en Jac. 
Edwin bleef in elke partij overeind en leverde geen punt in. De overige 7 punten werden 
verdeeld over Tornado 2 en 
RQR. Het merendeel van de 
punten, 4 in totaal, was voor 
Tornado die daarmee een 
plaats in de Finalegroep B 
verdiende. De resterende drie 
punten waren voor RQR. 1 
punt voor Wil en 2 punten 
verdiend door Jac die daarmee 
zijn rentree een beetje glans 
gaf. Het lichamelijke ongemak 
leek Jac niet al te veel parten 
te hebben gespeeld. 
Conditioneel was er nog wel 
wat te verbeteren zo moest hij 
aan het eind van de avond wel 
erkennen. 

  

http://www.depinpongers.nl/
https://www.facebook.com/groups/781823591879053/user/100000009293149/?__cft__%5b0%5d=AZV8xUaQxptIK9Q0T-IQfYhjhBBxVMc0gmRKOuzsBy7dWtrglw3DeBZlFle3rCJE36bMQ33gZhGyW8KR-cAj_sx21By53KT-O1RYuRl-mLdDXwsNocKZen0B7mHb74mEOxL6CI8StCYX5Rdz4XILsm31caCwt9UACCPzXei9kdiNtAq4MZy-w8eHD2cQHfMaVI8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/781823591879053/user/100004359433361/?__cft__%5b0%5d=AZV8xUaQxptIK9Q0T-IQfYhjhBBxVMc0gmRKOuzsBy7dWtrglw3DeBZlFle3rCJE36bMQ33gZhGyW8KR-cAj_sx21By53KT-O1RYuRl-mLdDXwsNocKZen0B7mHb74mEOxL6CI8StCYX5Rdz4XILsm31caCwt9UACCPzXei9kdiNtAq4MZy-w8eHD2cQHfMaVI8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/781823591879053/user/100004359433361/?__cft__%5b0%5d=AZV8xUaQxptIK9Q0T-IQfYhjhBBxVMc0gmRKOuzsBy7dWtrglw3DeBZlFle3rCJE36bMQ33gZhGyW8KR-cAj_sx21By53KT-O1RYuRl-mLdDXwsNocKZen0B7mHb74mEOxL6CI8StCYX5Rdz4XILsm31caCwt9UACCPzXei9kdiNtAq4MZy-w8eHD2cQHfMaVI8&__tn__=-%5dK-R
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OEFENWEDSTRIJD TEGEN TTV PRINSENBEEK 
 
Voorzitter René werd gebeld door Niels van 
Vliet, voorzitter van TTV Prinsenbeek. 
 
In het verleden hebben De Pin Pongers 
uitwisselingsprojecten gehad met de club uit 
Prinsenbeek. 
Soms daar en dan weer in Wouwse Plantage. 

 
TTV Prinsenbeek wil met een aantal leden onze kant op komen.  
Dit zal dan gaan gebeuren op vrijdag 20 januari 2023. 
 
De NTTB Voorjaarscompetitie 2023 staat natuurlijk weer voor de deur en op vrijdag 27 
januari 2023 beginnen de eerste wedstrijden weer. 
Een mooie mogelijkheid dus om je voor te bereiden op de competitie. 
 

HEB JE ZIN OM MEE TE DOEN ? 
GEEF JE OP BIJ VOORZITTER@DEPINPONGERS.NL 
OF LAAT VIA DE TRAININGSAPP WETEN DAT JE MEE WIL 
DOEN. 

 
REDACTIE OP BEZOEK BIJ DIERENPENSION 
HOEVEKESTIJN 
 
Op woensdag 20 december was de redactie van de Nieuwsbrief te gast bij onze 
sponsor: Arian Tak van DIERENPENSION HOEVEKESTIJN. 
Arian sponsort onze vereniging al vanaf 2014 en wij zijn als vereniging erg dankbaar voor 
zijn steun. 

Het Dierenpension ligt in het buitengebied 
van Wouwse Plantage en gevraagd naar 
waar de naam “Hoevekestijn” nu vandaan 
komt, vertelt Arian dat deze buurt zo heet. 
De straat waar hij met zijn bedrijf is 
gevestigd, heette vroeger Hoevekestijn en 
is later veranderd in Julianaweg. 
Dat zijn vrouw uit Hoeven komt, is een 
leuke bijkomstigheid en komt mooi uit. 
 

Hoevekestijn (met lange ij) mag je niet verwarren met Hoevekestein met korte ei, even 
verderop in de straat. 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:VOORZITTER@DEPINPONGERS.NL
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In het verleden werd onze Nieuwsbrief door een van de redactieleden een paar keer 
gestuurd naar het verkeerde adres, maar na een paar vriendelijke reacties werd het 
adressenbestand op de juiste wijze aangepast. 
Arian is trouwens een trouwe lezer van onze Nieuwsbrieven. Leuk om te horen. 
  
Dierenpension Hoevekestijn werd door Arian gestart in 1990 en bestaat dus al meer dan 
30 jaar. 
Een dierenpension is niet hetzelfde als een dierenasiel. 
Een dierenasiel geeft onderdak en de nodige zorgen aan dieren die verloren, 
achtergelaten, verwaarloosd of in beslag zijn genomen, met uiteindelijk de bedoeling om 
deze dieren in een nieuw thuis te plaatsen. 
Een Dierenpension werkt heel anders. Het is bedoeld als tijdelijke opvangplek voor dieren 
waarvan de baasjes een weekendje weg zijn, op vakantie zijn, e.d. 
Zij willen hun huisdier graag goed verzorgd achterlaten en halen hun dier bij terugkeer 
weer op. 
 
Over wat voor dieren hebben we het? 
Arian vertelt dat in Dierenpension Hoevekestijn met name honden, katten, vogels en 
konijnen worden opgevangen. 
 
Dieren mogen komen proeflogeren. Dat klinkt heel luxe, maar dat is wel wat in de praktijk 
gebeurt. 
Dieren worden niet alleen opgevangen, ze worden in de watten gelegd, krijgen de beste 
voeding, de dierenruimtes worden netjes gehouden, de dieren kunnen binnen en buiten 
lopen, er is vloerverwarming en zelfs een afzuigsysteem. 
 
Klinkt allemaal behoorlijk luxe, maar dat komt niet vanzelf. 
Dierenpension Hoevekestijn is gecertificeerd door Stichting Dierbaar en staat voor kwaliteit 
en strenge eisen op het gebied van huisvesting, hygiëne, voeding en verzorging van de 
dieren. 
Dieren komen niet zomaar op een plek terecht, ze worden verzorgd door gediplomeerd 
personeel. Het pension wordt regelmatig (deels onaangekondigd) gecontroleerd op het 
naleven van regels op het gebied van kwaliteit en Arian vertelt met trots dat zijn pension 
geen 3 of 4, maar zelfs 5 sterren heeft. 
 
Vooral in de weekenden, vakantieperiodes, met feestdagen, tijdens de wintersport en 
oud/nieuwjaar is het erg druk en dat maakt het volgens Arian wel eens lastig om personeel 
te vinden dat bereid is om op onregelmatige tijden te werken. 
 
Er is plaats voor 50 tot 60 dieren en deze dieren komen uit de hele regio, tot over de 
grens. De vakantieperiodes en vrije dagen in België zijn soms anders dan in Nederland en 
dat zorgt gelukkig nog voor wat spreiding in het komen logeren van de dieren. 
 
Naast Arian en zijn vrouw zijn er nog 2 vaste krachten in dienst, lopen er 2 stagiaires rond 
en is er 1 persoon met een 0-uren contract. Samen zorgen zij voor een fijne vakantie voor 
de huisdieren. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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Arian is een druk bezet man. Hij is voor de merken Happy Dog en Happy Cat importeur 
van kwaliteitsdierenvoeding voor België en Nederland. 
Arian fietst graag, maakt grote tochten, maar moet nu vanwege zijn gezondheid even een 
stapje terug doen. 
 
Hij was betrokken bij het carnavalsgebeuren in het dorp, was Prins Carnaval en mede-
oprichter van BouwClub Hoevekestijn, een club die echter recentelijk heeft moeten 
stoppen wegens het ontbreken van een geschikte bouwloods. 
Arian is betrokken bij Wielerplatform Roosendaal en hij was een van de drijvende krachten 
achter het organiseren van een groot feest met allerlei activiteiten tijdens het passeren van 
de Vuelta afgelopen zomer door Wouwse Plantage. 
Verder is Arian voorzitter van KRINGGROEP DE PLANTAGE. Dit is een 
hondenvereniging die al 40 jaar bestaat en gevestigd is aan de Julianaweg 11 in Wouwse 
Plantage. 
 
Arian: bedankt voor dit interview. We wensen je alle goeds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wil je nog een leuk filmpje bekijken over het Dierenpension: dubbelklik dan op 
onderstaande link: 

Hoevekestijn-video.mp4
 

! 
 

http://www.depinpongers.nl/


9 
 

   DE PONGG        Nieuwsbrief 468    TTV De Pin Pongers 
 
 
  www.depinpongers.nl                                      09-01-2023 
 

 

 D E     P O N G G 
 

 

  

 

OTC TOERNOOI BIJ VTV NIEUWEGEIN 
Groepswinnaar vindt Waterloo in kruisfinale 
 
Verslag van Albert de Jong 
 
Albert gebruikte zijn vrije week om op woensdag 28 december een toernooitje te spelen in 
Nieuwegein. Helaas alleen deze keer omdat er van Tom van D. andere prestaties werden 
verwacht deze dag.(arbeid). 
 
Bij deze grote vereniging met eigen zaal waren 8 tafels opgezet om een dagje te ballen. 
Uit het Brabantse waren er wat spelers van Belcrum maar de meeste spelers kwamen uit 
de regio midden. Tevens bekenden vanuit het O(ld)T(imers)C(lub) circuit gaven acte de 
présence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen was ingedeeld in een 7 kamp op Elo rating. Totaal 6 poules onderverdeeld in A, 
B en C waarbij Albert was ingedeeld in de C groep (Elo 1000-1150). Albert deed goede 
zaken en werd uiteindelijk ongeslagen groepswinnaar. Waarbij de partijen tegen Gert B en 
Henk van S vernoemenswaardig zijn. Henk van S speelt met een batje dat letterlijk met 
plakband bij elkaar wordt gehouden en zo oud is dat het rubber niets meer doet. Deze 80+ 
er is heel vast, kan goed plaatsen en heeft nog verrassende reflexen. Hier had Albert het 
dan ook ontzettend moeilijk mee, ook omdat hijzelf de aanval moest zoeken. Gelukkig 
stond hij aan het eind aan de goede kant van de score ondanks een 2-1 achterstand in 
games. Tegen Gert B was het batje weer van een andere orde, een kant noppen en de 
andere kant anti, voorwaar een uitdaging voor onze harker, Ook hier moest de aanval 
worden gezocht. In de eerste game probeerde Albert met de backspin naar de noppen de 
aanval te zoeken, helaas ging deze tactiek niet op. Tijdens de partij bleek dat Gert alleen 
zijn anti gebruikte en op zijn backhand ging schuiven met zijn forehand (anti) (het Sander 
van Dongen effect). Ook was het oppassen voor de genadeloze forehand smash van Gert. 
Ook hier weer was een achterstand nodig om het beste in onze harker naar boven te 
halen en ook deze partij viel uiteindelijk zijn kant uit. De teller van deze saaie partij was er 
dan ook wel klaar mee aan het einde. 
 
   

http://www.depinpongers.nl/
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Op naar de kruisfinales. 
Hierin werd gespeeld tegen Tineke B (elo 1022), een 
zeer vaste contra speelster, of het nu kwam door het 
anderhalf uur wachten en een Choufke, onderschatting of 
het spelletje. Albert ging er simpel af met 3-0, dit gaf toch 
een onbevredigend gevoel ondanks de 6 goede 
overwinningen in de poule. Het toernooi was goed 
georganiseerd, (wel veel letballen) gezellig, leuke 
gesprekken en voor herhaling vatbaar. Op naar het 
volgende toernooi van Die Meede op zondag 22 januari 
’23. Waar ook Tom van D weer van de partij zal zijn. 

 

 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
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TOERNOOI- EN ACTIVITEITENKALENDER 2023 
 
Meer informatie over onderstaande toernooien: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl 
We volstaan voorlopig even met de OTC-toernooien en enkele toernooien niet te ver weg 
(maximaal een uurtje rijden) in het komende half jaar, aangevuld met de wedstrijden in de 
voorjaarscompetitie..Verdere aanvullingen volgen nog. 
 

Datum Toernooi/evenement Opmerkingen Locatie 
20-01-
2023 

De Pin Pongers en TTV 
Prinsenbeek 

Oefenwedstrijden De Spil 
Wouwse Plantage 

22-01-
2023 

Die Meede toernooi Toernooi voor jeugd en senioren, enkel- 
en dubbelspel 

Amerhal 
Lignestraat 58 
Made 

27-01-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 1 

De Pin Pongers (1) - ODT Kanjers 
Uitzendb. (4) 
De Pin Pongers (2) – Het Markiezaat (10) 

De Spil, W. Plantage 
 
De Spil, W. Plantage 

29-01-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers VTV Nieuwegein 
Helmkruid 9 
Nieuwegein 

03-02-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 2 

TTC Middelburg (8) – De Pin Pongers (2) Middelburg 

04-02-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 2 

Smash ’76 (2) – De Pin Pongers (1) 
 

Sint Annaland 

10-02-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 3 

De Pin Pongers (1) – TTC Middelburg (5) 
De Pin Pongers (2) – Yerseke (6) 

De Spil, W. Plantage 
De Spil, W. Plantage 

12-02-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV De Repelaer 
Salamanderveen 350 
Spijkenisse 

24-02-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 4 

De Pin Pongers (1) – TT Goes (1) 
De Pin Pongers (2) – TT Goes (2) 

De Spil, W. Plantage 
De Spil, W. Plantage 

28-02-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 5 

Kapelle (1) – De Pin Pongers (1) Kapelle 

03-3-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 5 

Westerzicht (2) – De Pin Pongers (2) Vlissingen 

05-03-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Alexandria ‘66 
Tattistraat 23-25 
Rotterdam 

17-03-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 6 

ODT Kanjers Uitzendb. (4) – De Pin 
Pongers (1) 
Het Markiezaat (10) – De Pin Pongers (2) 

Roosendaal 
 
Bergen op Zoom 

19-03-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV A.T.C. 
Meerveldstraat 50 
Almere 

26-03-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers Tielse TC 
Beethovenstraat 24 
Tiel 

31-03-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 7 

De Pin Pongers (1) – Smash ’76 (2) 
De Pin Pongers (2) – TTC Middelburg (8) 

De Spil, W. Plantage 
De Spil, W. Plantage 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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07-04-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 8 

TTC Middelburg (5) – De Pin Pongers (1) 
Yerseke (6) – De Pin Pongers (2) 

Middelburg 
Yerseke 

14-04-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 9 

TT Goes (1) – De Pin Pongers (1) 
TT Goes (2) – De Pin Pongers (2) 

Goes 
Goes 

16-04-
2023 

OTC Toernooi 
Nederlandse 
Kampioenschappen 

Toernooi voor 40plussers met enkel- en 
dubbelkampioenschap 

Margriethal 
Nieuwe Damlaan 5 
Schiedam 

21-04-
2023 

Voorjaarscompetitie 
Ronde 10 

De Pin Pongers (1) - Kapelle (1) 
De Pin Pongers (2) – Westerzicht (2) 

De Spil, W. Plantage 
De Spil, W. Plantage 

23-04-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Emmeloord 
Van Diggelenstraat 11 
Emmeloord 

07-05-
2023 

OTC Toernooi Toernooi voor 40plussers TTV Tios ‘51 
Bladelstraat 2a 
Tilburg 

 
 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.depinpongers.nl/

