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VAN DE REDACTIE 
De voorjaarscompetitie 2023 staat op het punt om 
te beginnen. 
Aanstaande vrijdag wordt de eerste 
competitieronde afgewerkt. Verderop daarover 
meer. 
 
Een groot deel van deze Nieuwsbrief wordt 
besteed aan tafeltennis op donderdagmiddag en 
een verslag van een dobbelsteentoernooi. 
Daarnaast een aantal gebruikelijke rubrieken. 
 
We wensen iedereen weer veel leesplezier. 
 
De eerstvolgende Nieuwsbrief zal over een week verschijnen, met daarin verslagen 
van de dan gespeelde eerste ronde in de Voorjaarscompetitie. 
 
 

DE 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 !! 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Afgelopen woensdag (18 januari 2023)  is er weer een 
bestuursvergadering geweest. Deze keer werd de 
vergadering gehouden bij de pas naar Etten-Leur 
verhuisde Walter. 
 
Een van de eerste onderwerpen was de functie van 
Vertrouwens Contact Persoon. 
In een eerdere vergadering had Wim het bestuur al 
bijgepraat over achtergronden en ontwikkelingen op dit 
gebied. Wim was op zoek naar een bestuurslid om 

samen beleid te maken op dit gebied. Lisette is bereid gevonden om dit vanuit het 
bestuur op zich te nemen. Meer informatie hieromtrent volgt. 
 

http://www.depinpongers.nl/
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De jeugdsoos levert op de vrijdagavonden wat (rumoerige) overlast op. Er zal contact 
worden gezocht om te zoeken naar een bevredigende oplossing. Verder is er contact 
geweest met het bestuur van De Spil over de haperende ventilatie in de zaal. Er is 
inmiddels actie ondernomen, een nieuwe installatie is besteld. 
 
Zoals bekend bij de meesten zal Walter na afloop van het huidige seizoen stoppen 
als trainer. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe trainer, maar denkt ook na over 
een roulatiesysteem, waarbij leden om beurten een training op de dinsdagen 
verzorgen. 
 
Er is gesproken over de geringe opkomst op de vrijdagavonden. De huidige regel 
van minstens 4 spelers mag voortaan wat soepeler worden gehanteerd. 
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 27 februari 2023. 
 
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen stellen, laat het weten via 
secretaris@depinpongers.nl 
 
 

GEZOCHT: EEN NIEUWE TRAINER 

We gaan op zoek naar een nieuwe trainer.  
 
Ken je iemand die misschien interesse heeft, of heb je zelf ideeën? 
 
Meld dit bij onze voorzitter: 
voorzitter@depinpongers.nl 
 
Beloning: een trosje bananen. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.depinpongers.nl/
mailto:secretaris@depinpongers.nl
mailto:voorzitter@depinpongers.nl


4 
 

 
DE PONGG         Nieuwsbrief 469     TTV De Pin Pongers 

 
 
www.depinpongers.nl                                       23-01-2023 

 

 

D E     P O N G G 
 

 

 

DE COMPETITIE GAAT VAN START: 
INVULLEN VAN WEDSTRIJDFORMULIEREN 
De competitie staat weer op het punt om te beginnen. 
Aanstaande vrijdagavond speelt team 1 in De Spil hun eerste competitiewedstrijd van 
de Voorjaarscompetitie thuis tegen ODT Kanjers Uitzendbureau (4). 
Team 2 speelt op dezelfde avond ook thuis. Zij ontvangen Het Markiezaat (10). 
We wensen beide teams alvast veel succes. 
 
Net als afgelopen seizoenen helpt Wim Groffen onze wedstrijdsecretaris bij het 
administratief correct afhandelen van de competitieformaliteiten. 
 
Zoals de competitiespelers weten, wordt de stand van de wedstrijd bijgehouden door 
het invullen van een wedstrijdformulier. 
Het bovenste formulier (wit) wordt ingevuld en daarvan wordt dan automatisch een 
afdruk gemaakt op een geel en een blauw formulier. 
 
De witte formulieren (bij een thuiswedstrijd) en de blauwe formulieren (in geval van 
een uitwedstrijd) worden ingeleverd bij Wim, maar met name de blauwe formulieren 
zijn vaak slecht of nauwelijks leesbaar. 
Het is daarom handig om na afloop van de wedstrijd van het originele (witte) 
formulier even een foto te maken en deze te mailen of te appen naar Wim. 
 
Verder wijst Wim ons op een aantal vaak voorkomende foutjes, zoals het dubbel dat 
niet is ingevuld,  onvolledig ingevulde bondsnummers en het niet invullen van 
verenigingsnaam en teamnummer. 
 
 

OEFENWEDSTRIJD DE PIN PONGERS TEGEN 
TTV PRINSENBEEK 

 
Afgelopen vrijdag werd in De Spil als 
voorbereiding op de naderende competitie 
een oefenwedstrijd gespeeld tegen TTV 
Prinsenbeek. 
 
De Prinsenbekers hadden 5 spelers 
afgevaardigd, wij waren ook met 5 man 

aanwezig: Adrie, Jac, Kees, Nader en René. Wat later kwam de jarige Qusai nog 
even kijken (gefeliciteerd) en meldde Michael zich om nog mee te doen. Dat werd 
snel nog even geregeld en met deels dubbelspelen en enkelspelen werd er driftig 
geoefend. 
 
Met een gezellige derde helft werd de ontmoeting afgesloten en werd opgemerkt dat 
dit voor herhaling vatbaar is, maar dan wel in Prinsenbeek. 

http://www.depinpongers.nl/
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TAFELTENNIS OP DONDERDAGMIDDAG 
Op 5 januari 2023 zijn we begonnen met het aanbieden van tafeltennis overdag. 
We bieden het hele jaar door op donderdagen tussen 15.00 uur en 17.00 uur de 
mogelijkheid om onder leiding van Kees en Jac te komen tafeltennissen. 
De speeluren zijn in principe niet bedoeld voor onze ‘eigen’ leden, maar als iemand 
een keer extra wil spelen en er een plekje over is, dan kun je dit aan Kees of Jac 
laten weten. 
 
Afgelopen donderdag werd in de ochtend door Kees en Jac nog snel een 
splinternieuwe tafeltennistafel in elkaar gesleuteld, zodat we nu de beschikking 
hebben over 6 tafels. 

 
Deze 6 tafels waren afgelopen donderdag geen overbodige luxe. 
Er was een goede opkomst en alle tafels waren bezet. 
 

Ad, Catrijn, Dré, Frans, Hans, Ingrid, Janny, Judith, Maurice, Monique, 
Nelly en Rob: 

WELKOM BIJ DE PIN PONGERS 
 

We hopen dat jullie het leuk vinden en we kijken uit naar de volgende donderdagen. 
 
Hieronder wat beelden van afgelopen donderdag. 

http://www.depinpongers.nl/
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KOEN SCHUURBIERS WINT DOBBELSTEEN-
TOERNOOI 

Dinsdag 17 januari 2023 nam voorzitter René Schijven 
de honneurs waar op de tweede dinsdagavondtraining 
van het nog prille jaar, daar hoofdtrainer Walter van Gils 
verhinderd was. Daar vooraf oefenwedstrijdjes beloofd 
werden werd na het peilen van het animo aldaar een 
oud wedstrijdformat uit de kast getrokken. Voor een 
hoop leden van de vaste kern een bekend recept, 
vooral voor de nieuwelingen weer eens wat anders: het 
befaamde dobbelsteentoernooi. Een idee, ooit bedacht 
als onderdeel van het Koningsklassement. Tijd om deze 
ook weer nieuw leven in te blazen, maar voor deze 

avond gold: lekker wedstrijdjes spelen en wie weet een verrassing, vanwege de 
telkens wisselende beginstanden. 1, 2, 3, 4, 5 of 6 punten … of 0! Verder de regels 
van de NTTB. 
 
De waarnemend trainer bleef aan de kant, vanwege een vorige week opgelopen 
knieblessure, maar nam wel de volledige organisatie voor z’n kiezen. Met 7 spelers 
en 4 tafels kon vrijuit gespeeld worden. Telkens was dus 1 speler vrij, maar dat was 

http://www.depinpongers.nl/
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gezien het aantal te spelen games voor velen ook wel even fijn.  
In ronde 1 won Koen Schuurbiers eenvoudig van Erna Lakebrink en dat gold ook 
voor Kees Verhoeven tegen Pauline van der Sande. De mooiste partij was 
ongetwijfeld die tussen Michael van Loon en Nader Qasem. Nader nam een 2-0 
voorsprong in games, maar kon het net niet afmaken: in vijven won Michael alsnog. 
Gert was vrij.  
 
In ronde 2 noteerden Koen (tegen Gert) en Kees (tegen Michael) wederom een 
straight game overwinning. Vooral de zege van Kees tegen Michael was indrukkend 
en achteraf een belangrijke voor de eindstand. Nader kon een 2-0 voorsprong tegen 
Erna wel afmaken. Pauline was vrij. 
 
In ronde 3 mocht Pauline weer meedoen, maar Koen boekte wederom een 
overwinning op de kortst mogelijke wijze. Kees was kansloos tegen Nader, die 
ijzersterk speelde. Michael won drie nipte games van Gert, die de dobbelsteen mee 
had. Erna was vrijgeloot. 
 
In ronde 4 won Koen in drie nipte games van Michael, die goed dobbelde, maar niet 
kon stunten. Gert tegen Nader werd een thriller van jewelste: Nader viel aan, Gert 
verdedigde. Het aanvallende spel loonde uiteindelijk: Gert kwam tot tweemaal toe op 
voorsprong, maar kon het niet afmaken. Het duel tussen de aanwezige dames Erna 
en Pauline was ook een fraaie: Pauline nam ook tweemaal een voorsprong, maar 
verloor dus ook. Kees was vrij. 
 
In ronde 5 won de teruggekeerde Kees eenvoudig van Gert en leverde Nader een 
game in tegen Pauline, maar pakte de zege in vieren. Michael had een eenvoudige 
match tegen Erna. Koen was een keertje vrij. 
 
In ronde 6, de voorlaatste ronde, won Koen van Kees, al ging het niet altijd even 
gemakkelijk. In vier nipte games bleef ie echter vooralsnog ongeslagen. Man en 
vrouw, Gert en Pauline, maakten er een fraai onderling duel van. Pauline kwam op 
1-0, waarna Gert de zaak omdraaide: 1-2. Pauline won uiteindelijk knap in vijven. In 
deze ronde bleken er kleine foutjes in het schema te zijn gelopen, daar niets was 
voorbereid. Nader, Michael en Erna waren derhalve vrij. 
 
In ronde 7, de laatste ronde, speelde Erna derhalve tweemaal, zodat alles weer 
klopte. Eerst ging ze nipt in vijven onderuit tegen Gert. Ondertussen won Koen in drie 
games van Nader en Michael deed hetzelfde tegen Pauline. In beide duels scoorde 
de verliezer overigens nog wel de nodige punten. Erna mocht nog eenmaal 
opdraven, tegen Kees. Kees won in drie games, waarna de uitslag kon worden 
opgemaakt. 
 
Als je alles wint, ben je hoe dan ook kampioen. Dat was Koen. Met 6 zeges in 6 
duels de verdiende winnaar. Slechts eenmaal verloor ie een game.  
 

http://www.depinpongers.nl/
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Spannender waren de plaatsen 2 tot en met 4, en 5 tot en met 7. Michael, Nader en 
Kees wonnen ieder 4 duels. Allen verloren ze van Koen, maar wonnen ze van Erna, 
Gert en Pauline. En eenmaal tegen elkaar.  
Nader verloor nipt van Michael (2-3), maar won ruim van Kees (3-0). Omdat Kees 
ruim van Michael won (3-0), was het gamesaldo dus in het voordeel van Nader: 5-3, 
om 3-3 voor Kees en 3-5 voor Michael.  
Nader werd dus knap tweede, Kees werd derde en Michael werd vijfde. Op de 
clubkampioenschappen in december waren de rollen nog omgedraaid … 
 
Ook voor wat betreft de overige plaatsen was het rekenwerk. Erna, Gert en Pauline 
wonnen allen eenmaal: tegen elkaar …. En alles in vijven. En dus moeten er punten 
geteld worden. En ook dat was close. Uiteindelijk kwam Pauline op 110 punten, Gert 
behaalde er 107, terwijl Erna bleef steken op 90. Hoe spannend wil je het hebben? 
 
En zo werd een trainingsavond van maar liefst twee uur (!) besloten en leek het een 
geslaagde avond te zijn, hetgeen na afloop bevestigd werd. Dank en tot volgende 
week! Dan weer gewoon training op maat. 
 
 

DIE MEEDE TOERNOOI 2023 
Verslag van Tom van Doorn 
 
Afgelopen zondag trokken Albert en Tom richting Made op mee te doen aan het Die 
Meede toernooi, dat dit jaar eindelijk weer werd georganiseerd. 
 
De indeling was gebaseerd op Elo rating; Albert was ingedeeld in de klasse senioren 
3, Tom mocht het bij Senioren 2 proberen. De vijfkampen waren in beide gevallen 
teruggebracht tot vierkampen door een aantal last minute afzeggingen. 
 
Albert slaagde er knap in om alle wedstrijden in de poule te winnen, ondanks dat er 
tegenstanders waren die niet veel deden. Tom deed hetzelfde in zijn poule en dus 
waren voor beide mannen de kwartfinales bereikt. 
 
Traditiegetrouw begint het dubbeltoernooi na de poulefase. Ook hier haalden onze 
mannen met gemak de volgende ronde. De eerste plaats, die recht gaf op een bye in 
de kwartfinale, werd gewonnen na een spannende pot tegen Rene en Davey van 
Belcrum. 
 
In de enkels haalden zowel Albert als Tom de halve finale, maar hier strandden ze 
allebei. Albert in drieën, Tom met 18-16 in de vijfde set, waarbij het leek als of hij het 
niet wilde afmaken. 
 
Pure focus op de dubbels dus. De halve finale ging tegen Erik (tegenstander van 
Albert in de halve finale enkel) en Cem - dat leek in eerste instantie eenvoudig maar 
er moest toch een vijfde set aan te pas komen om het pleit te beslechten.  
 

http://www.depinpongers.nl/
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En toen dus de finale - wederom tegen Rene en Davey, maar deze keer liep het 
minder goed af. Onze mannen konden er nog net een vijfde set uitslepen maar toen 
was de pijp leeg en moest de titel aan heren van Belcrum worden gelaten. 
 
Rond half acht keerden we moe maar voldaan weer huiswaarts. 
Rest ons nog om de organisatie van het toernooi te bedanken - we hebben er weer 
van genoten. 

 
 

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 
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 

http://www.depinpongers.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl
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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 

10-02-2 023 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 

03-03-2023 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 

13-03 tot 
16-03-2023 

Duo Cup Speelronde 3 Diverse zalen 

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 

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 

http://www.depinpongers.nl/
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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/

