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VAN DE REDACTIE
Een dag eerder dan aangekondigd (in de
vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat
deze aflevering zou verschijnen op maandag
25 oktober) volgt nu aflevering 421 van De
Pongg.
Deze Nieuwsbrief is voldoende gevuld, we
verwachten eigenlijk geen nieuws meer, dus
was de logische conclusie: versturen.
Dan kun je deze Nieuwsbrief op een rustige zondagmiddag of –avond nog even
doorlezen, voordat de meesten van ons maandag weer gaan werken..
In deze Nieuwsbrief zul je tevergeefs zoeken naar verslagen van competitiewedstrijden.
Afgelopen weekend was competitievrij, maar niet geheel tafeltennisvrij.
In deze Nieuwsbrief treffen jullie een verslag aan van een toernooi bij TBK (Kruisland),
waar een delegatie van onze vereniging de eer hoog heeft gehouden.
En nu we het over toernooien hebben: er zijn tussen nu en het einde van het jaar
meerdere OTC-toernooien gepland, waaraan je kunt deelnemen.
Daarnaast in deze Nieuwsbrief nog allerlei losse onderwerpen die hopelijk aanspreken.
De rubriek TAFELTENNIS IN WOORD EN BEELD is voorlopig nog even in de ruststand.
Zodra er geen competitie- en/of toernooi nieuws is, zal deze rubriek weer verschijnen.
De eerstvolgende Nieuwsbrief mogen jullie verwachten op maandag 1 november.
Hopelijk een Nieuwsbrief met veel positief competitienieuws.
Wil je af en toe zelf een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief, wil je iets delen of heb je
vragen/opmerkingen over de inhoud, het kan altijd. Aarzel niet en laat via een mailtje iets
weten: redactie@depinpongers.nl
We wensen iedereen weer veel leesplezier toe.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest..
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag
11 november.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl
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VERJAARDAGSKALENDER
Onze jarigen in de maand OKTOBER zijn::
06
10
11

Thijs van Damme
Aniek Mies
TTV De Pin Pongers

Van harte gefeliciteerd !!

TTV DE PIN PONGERS EN DE WET OP DE PRIVACY




een wedstrijduitslag publiceren met namen van spelers in de trainingsapp
een foto in de Nieuwsbrief of op de website

Mag dat zomaar?
Vroeger stonden we daar niet bij stil, maar met de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als wet op de privacy, is
toestemming nodig. Tot nu toe hebben wij als vereniging weinig gedaan aan het
toepassen van deze wet.
Daar gaan we wat aan doen.
Er is een formulier gemaakt, waarin jouw toestemming gevraagd wordt om
persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken.
Dat kan zijn in een Nieuwsbrief, op de website, maar ook voor de eigen administratie van
de secretaris, of voor de NTTB.
In al die gevallen is jouw toestemming noodzakelijk en mag je er van uitgaan, dat deze
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor deze verzameld worden en op een veilige wijze worden opgeslagen.
Binnenkort zal iedereen - leden, donateurs en ereleden - worden benaderd voor het
invullen van een formulier.
Hieronder (pagina 4 en 5) kun je alvast zien hoe dat formulier er uit ziet en waarvoor
toestemming wordt gevraagd.
De meesten van jullie zullen via de mail dit formulier ontvangen, met het verzoek om dit in
te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de secretaris Jac Rosenboom,
secretaris@depinpongers.nl
.
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PRIVACY VERKLARING TTV DE PIN PONGERS
Dit is de privacyverklaring van TTV De Pin Pongers,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40284134. Wij houden ons in
alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk
om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe en voor welk doel
persoonlijke gegevens door de vereniging worden
verwerkt.

Onze vereniging wil graag eigen leden en andere geïnteresseerden informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op Internet, Social Media (zoals
Facebook) of (groeps)apps zoals de trainingsapp plaatsen. Met dit formulier vragen wij je
toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.
TTV De Pin Pongers zal zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens en geen
gegevens verwerken of laten verwerken die niet relevant zijn voor het doel wat wordt
beoogd.
Met dit formulier geef ik
(Naam) ____________________________________________________________
TTV DE PIN PONGERS toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor alle hieronder genoemde
gegevensverwerkingen
Of:
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen.
Mijn toestemming geldt dus alleen voor de hieronder aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Publiceren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, prestaties, foto’s
en/of filmpjes van mij op website, Social Media (zoals Facebook), apps, en/of krant
Opslaan van persoonsgegevens t.b.v. de administratie van de vereniging en de
NTTB: bondsnummer, naam, geboortedatum, adres, ingangsdatum lidmaatschap,
telefoonnummer, e-mailadres
Mijn naam, telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres met andere leden delen
voor competitiedoeleinden
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Opslaan en doorgeven van gegevens aan de NTTB voor verwerking van
persoonsgegevens die nodig zijn om mijn lidmaatschap te kunnen uitoefenen
Mijn naam delen t.b.v. andere activiteiten zoals de training en (deelnemen aan)
activiteiten van de diverse commissies
Mijn verjaardag delen in een Nieuwsbrief
Mijn naam en/of foto en of andere tafeltennis gerelateerde informatie te delen in een
Nieuwsbrief
Het ontvangen van een Nieuwsbrief vanuit de vereniging

Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners
Opmerking:
Als je nog iets specifieks mist in dit toestemmingsformulier of nog iets wil toevoegen of
opmerken: noteer dat dan hieronder.

Bovenstaande instemming kan op elk gewenst moment op verzoek van ondergetekende
en/of vereniging worden aangepast.

Datum:

Handtekening

_____________

___________________

LET OP: Ingeval boven getekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

Handtekening

_______________________________

___________________
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GEWIJZIGDE TRAININGSOPZET OP DINSDAG
Zoals in een eerdere Nieuwsbrief al aangekondigd, heeft het bestuur overlegd over de
trainingsavonden, en van daaruit is besloten de volgende wijzigingen door te voeren:
De training voor de jeugd zal een half uur later starten; de trainingstijd wordt daarmee
19.30-20.30 uur.
De belangrijkste verandering hierbij is dat deze groep aangevuld mag worden met
senioren die ook op dat tijdstip willen trainen. Daarbij geldt max. 8 personen in totaal,
waarbij de jeugd voorrang krijgt.
De tweede groep traint in het blok 20.30-21.30 uur, te beginnen met 10 minuten inspelen.
Natuurlijk monitoren en evalueren we deze trainingsopzet.
Opmerking van de redactie:
Een mooie gelegenheid voor senioren die extra lang willen trainen (van 19.30 tot 21.30).
Extra lang natuurlijk als je conditie het toelaat en er plek is. Maar wat dat laatste betreft
zien we geen problemen.

VOORTGANG NTTB COMPETITIE
Afgelopen weekend zijn geen competitiewedstrijden gespeeld, in ieder geval niet door
teams van De Pin Pongers.
We hebben nu 5 wedstrijden achter de rug en team 1 en 2 zijn nu halverwege. Deze
teams hebben nu tegen alle tegenstanders één maal gespeeld en een spannende tweede
helft gaat volgen. Alleen team 3 is wat anders ingedeeld. Ook zij hebben 5 wedstrijden
gespeeld, maar hebben er nog 2 tegoed, voordat de competitie er op zit.
De eerstvolgende competitieronde is aanstaande vrijdag (29 oktober), met allemaal
uitwedstrijden voor onze teams:
 team 1 reist naar St. Willebrord en speelt daar tegen The Back Hands (4)
 team 2 speelt in Etten-Leur tegen Tanaka (4)
 team 3 vergezelt team 1 naar St. Willebrord, om te spelen tegen het team The Back
Hands (7)
Het weekend daarop (op vrijdag 5 november), spelen al onze teams weer thuis.
Noteer deze datum en kom dan kijken naar team 1 tegen Groene Ster (1), team 2 tegen
De Batswingers (2) en team 3 tegen ODT Kanjers Uitzendbureau (8).
Alle teams wensen we veel succes bij het halen van de broodnodige punten.
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OTC TOERNOOIEN 2021
OTC staat voor Old Timers Club Nederland. Deze club is opgericht op 31 december 1981
en promoot het tafeltennissen voor mensen vanaf de leeftijd van
40 jaar. Leden van deze club organiseren het hele jaar door
toernooien in heel Nederland, altijd op een zondag. Bijna elke
zondag in het jaar is er ergens in Nederland wel een OTCtoernooi waar je aan kunt deelnemen.
De toernooien starten altijd om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven.
Officieel mag je met een OTC-toernooi meedoen vanaf 40 jaar,
maar vanaf 37 jaar is ook toegestaan. Het zijn altijd gezellige toernooien en zeker de
moeite waard om eens mee te doen.
Je kunt er voor kiezen om zelf in te inschrijven voor een toernooi door gebruik te maken
van onderstaande informatie. Wel handig dat je dit dan ook even laat weten aan onze
wedstrijdsecretaris Albert, zodat mogelijk - als er meer interesse is - gezamenlijk vervoer
geregeld kan worden.
Wil je meedoen en niet zelf inschrijven: Albert verzorgt de inschrijving.
De speeldata van veel toernooien in 2022 zijn ook al bekend. Meer info hierover in een
volgende Nieuwsbrief.
Dan volgen hieronder nu de data en de inschrijfadressen van de toernooien in 2021.
31 oktober: TTV Emmeloord
Accommodatie: van Diggelenstraat 11, Emmeloord, tel: 06-41569170
Inschrijven bij: Ab Kooijman, tel: 0527-616007, e-mail: abkooyman@hetnet.nl
14 november: TTV SLAGVAARDIG, Rheden
Accommodatie: direct langs de snelweg A348 aan de IJsselsingel 3, Rheden,
tel: 026 - 495 41 56
Inschrijven bij: Marcel Bodt, mbodt@live.nl, Tel. 0615896817
21 november: TTV UTTC, Utrecht
Accommodatie: Duurstedelaan 14A, 3525 AR Utrecht (Hoograven)
Inschrijven bij: Ton van Ginkel, tel: 06-51371292, e-mail: ton@uttc.nl
28 november: TTV Irene Tilburg
Accommodatie: Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg, tel: 013-5451100
Inschrijven bij: Raymond Batten, tel: 06-17517627, e-mail: rbatten@ziggo.nl
5 december: TTV Hilversum
Accommodatie: Vaartweg 52 (achter gymnasium), Hilversum, tel: 035-6233388
Inschrijven bij Wim Oud, tel. 06-57706365, e-mail wim_oud@planet.nl
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TAFELTENNIS KIJKEN VIA LIVE STREAM
Slecht weer?
Niets anders te doen?
Top tafeltennis kijken?
Diverse eredivisieteams zenden hun wedstrijden
live uit via Youtube.
Op zondag 31 oktober kun je vanaf 13.00 kijken
naar de volgende wedstrijden in de Eredivisie:




deBoerTaverzo tegen Klimaatgroep Stars
Veerhuis Wessem Westa tegen Combilo TOGB
VTV tegen DHC

Start je computer of laptop op en ga naar de volgende site:
https://tafeltennis.nl/events/

PROMOTIE/DEGRADATIE WEDSTRIJDEN
De competitieleider van de Afdeling Zuidwest heeft de datum voor de promotie- en
degradatiewedstrijden bekend gemaakt.
Deze zullen worden gespeeld op vrijdag 10 december.
Hou deze datum vrij voor het geval dat je moet spelen.
Gezien de plek op de ranglijst van dit moment zou het zomaar kunnen dat 1 of meer Pin
Pongers teams hiervoor in aanmerking gaan komen.
Het is nog niet bekend in welke zalen deze wedstrijden zullen worden gespeeld.
Zodra dit bekend is laten we dit weten.

DUO CUP SEIZOEN 2021-2022
De DUO-CUP is een populair toernooi waarbij je verspreid over
het hele seizoen op een aantal doordeweekse avonden speelt.
Het is een toernooi dat bij de meesten van ons wel bekend is.
Voor degenen die dit niet weten: de DUO-CUP is een toernooi
waarbij je speelt met teams van 2, waarbij je bij winst steeds
sterkere spelers tegenkomt, bij verlies kom je terecht in een poule
met minder sterke tegenstanders. Je kunt dus niet uitgeschakeld
worden en je kunt blijven spelen tot en met de finale-avond.
Dit seizoen worden 4 rondes gespeeld, de laatste speelavond (de finale-avond) wordt
traditioneel afgesloten met een Chinees buffet voor alle spelers.
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De data voor de 4 speelrondes zijn:
22 t/m 25 november
1e ronde
3 januari t/m 6 januari
2e ronde
28 maart t/m 31 maart
3e ronde
16 t/m 19 mei
4e ronde (finaleronde)
Ook dit seizoen doet een aantal Pin Pongers weer mee:




Koen Schuurbiers speelt met zijn vader (Ad) onder de naam Senior & Junior
Albert de Jong en Tom van Doorn hebben ingeschreven onder de naam Dojo’s
Jac Rosenboom zal een team vormen met Wil Rens van Het Markjezaat; zij
moeten nog een naam verzinnen

Wil je meer informatie?
Wil je ook meedoen?
Vraag het aan Albert, Koen, Tom of Jac.
Je kunt je nog inschrijven voor dit seizoen en tegelijk vantevoren aangeven welke
avond(en) je wel of niet kunt/wilt spelen. Bij de indeling van de wedstrijden wordt hier dan
zoveel mogelijk rekening mee gehouden. En: mocht één van beide spelers onverhoopt
niet kunnen: een invaller is zo geregeld.

NIEUWE TAFELTENNISTALENTEN ?
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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