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VAN DE REDACTIE
We zijn toe aan aflevering 436 van onze
Nieuwsbrief, met het laatste competitienieuws.
Alleen team 1 heeft een wedstrijd gespeeld,
tegen Smash ’76 uit Sint-Annaland. Uiteraard tref
je in deze uitgave een verslag aan van deze
wedstrijd.
Team 2 was afgelopen weekend vrij.
Verder in deze Nieuwsbrief wat losse verslagen en aankondigingen.
Wil je zelf een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Lever dit dan in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl
De volgende Nieuwsbrief zal over een week verschijnen, namelijk op maandag 21 maart.
In deze uitgave besteden we in ieder geval weer aandacht aan de voorjaarscompetitie, met
wedstrijdverslagen van de thuiswedstrijden van team 1 en team 2.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand MAART speciale aandacht voor de
verjaardag van
18

Carel Vertegaal

Eerste voorzitter (van 1985 tot 1993) en erelid, net
als ons andere erelid Wim Groffen een van de
mannen van het eerste uur in onze vereniging.
Van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode heeft het bestuur niet vergaderd.
Als jullie zelf iets binnen het bestuur aan de orde willen
stellen, laat het weten via secretaris@depinpongers.nl of
spreek een van onze bestuursleden aan.
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HEROPENING GROTE ZAAL DE SPIL
Dank zij de oplettendheid van onze voorzitter René werden we geattendeerd op het
volgende bericht, die op de website van Dorpshuis De Spil het volgende bericht aantrof.

Op zaterdag 16 april gaan we feestelijk de (her)opening van onze grote zaal vieren.
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het omtoveren van de gymzaal naar
een moderne en gezellige multifunctionele ruimte. Uiteraard kan de gymzaal nog steeds
optimaal gebruikt worden sportieve activiteiten, maar er is nu veel meer mogelijk!
Komt u ook een kijkje nemen naar deze nieuwe ruimte op zaterdag 16 april. We zijn bezig
met het opstellen van een zeer gevarieerd en aantrekkelijk dagprogramma. De volgende
activiteiten staan (onder voorbehoud) op het programma:




Middagprogramma:
o Gezellige kindermiddag met o.a. een mini-playback
show
Avondprogramma (definitief):
o 19:00 Officiële opening
o 19:30 Dorps-quiz (weer een topquiz gemaakt door
Adrie Stok)
o 22:30 After-party met Boden-Events

Het zou wel een leuk idee zijn als we met een team van De Pin Pongers aan de Dorpsquiz
gaan deelnemen.
Denk er eens over na en laat aan de redactie of aan een van onze bestuursleden weten of
je interesse hebt om mee te doen.

ALV OP VRIJDAG 25 MAART
Op vrijdagavond 25 maart willen we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
houden.
Het bestuur legt verantwoording af naar de leden, kijkt samen met jullie terug naar het
afgelopen jaar (2021) en maakt plannen bekend voor toekomstig beleid.
Er zijn vanuit de overheid een aantal maatregelen genomen die consequenties hebben voor
verenigingen.
Met name een tweetal van deze maatregelen maken het noodzakelijk om hiervan snel werk
te maken en het gaat om zaken die te maken hebben met de volgende afkortingen:

AVG en WBTR
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Met de invoering van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming, ook wel bekend als wet op de
privacy, is toestemming nodig om met bepaalde
vertrouwelijke gegevens om te gaan. Tot nu toe hebben wij
als vereniging weinig gedaan aan het toepassen van deze
wet. Daar gaan we tijdens de komende ALV in overleg met jullie in ieder geval wat aan
doen.
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is
bedoeld om bestuur en toezicht van onder meer
verenigingen te verbeteren en om daarmee
samenhangende incidenten te voorkomen, waarbij
bestuursleden individueel en hoofdelijk aansprakelijk
kunnen worden gesteld.
Een van de belangrijkste consequenties van de WBTR is
dat verenigingen in hun statuten duidelijke “spelregels” moeten opnemen, waarin alles goed
is geregeld. Een voorstel tot wijziging van onze statuten zal tijdens de komende ALV aan de
orde komen.
Het is duidelijk: er ligt nog wat huiswerk te doen voor het bestuur, maar we zorgen ervoor
dat we jullie tijdig op de hoogte brengen van onze plannen.
Meer informatie over deze punten en de verdere agenda voor de ALV met daarbij behorend
leesmateriaal zullen jullie binnenkort ontvangen, maar leg deze datum maar alvast vast in je
agenda.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
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TEAM 1 GRIJPT KOPPOSITIE IN KLASSE 4B

2 - 8
Smash ’76 (4)

De Pin Pongers (1)

Verslag van Jac Rosenboom
Terwijl team 2 vrij is, speelt team 1 op zaterdagmiddag een uitwedstijd tegen Smash ’76 uit
Sint-Annaland.
Best nog wel een hele reis voor chauffeur Jac, die een uur onderweg is om naar SintAnnaland te rijden. Vanuit Oud Gastel eerst naar Kruisland om Rose-Marie op te halen,
daarna naar Bergen op Zoom, waar Koen instapt en dan vervolgens - omdat de Thoolse
brug is afgesloten - via Steenbergen en Nieuw-Vossemeer naar onze tegenstanders.
Zonder ons druk op te leggen, wisten we bij voorbaat dat we minimaal 8 punten nodig
hadden om in de tussenstand op plek 1 te komen.
De eerste wedstrijd (Rose-Marie tegen Damian) was gelijk al een spannende strijd, die pas
in de vijfde game (9-11) werd beslist in het voordeel van Rose-Marie. Een goede start van
de middag in ieder geval.
Jac wist daar helaas geen vervolg aan te geven door in vier games te verliezen van Jacob.
Gelukkig hebben we nog Koen, die na lange tijd niet gespeeld te hebben wat moest
wennen, maar toch gemakkelijk (in drie games) van Kees wist te winnen.
Het dubbel (Jacob en Kees tegen Rose-Marie en Koen) was een mooie overwinning voor
ons en bracht de tussenstand daarmee op 1-3.
Nog 5 punten te gaan voor de noodzakelijke 8 punten en de eerste plek.
Rose-Marie en Koen brachten in ieder geval 2 punten binnen door te winnen van resp.
Jacob en Damian. Tussenstand 1-5.
Jac had niet in de gaten dat we nog maar 3 punten nodig hadden en verloor van Kees.
Tussenstand: 2-5.
Er bleven toen nog 3 te spelen wedstrijden over en deze drie moesten in ieder geval
allemaal gewonnen worden om aanspraak te kunnen maken op de eerste plaats.
Zou dit lukken?
Koen gaf om te beginnen het goede voorbeeld door eenvoudig in 3 games te winnen van
Jacob en hetzelfde gold voor de wedstrijd tussen Rose-Marie en Kees.
Met een stand van 2-7 kwam alles dus aan op de laatste wedstrijd tussen Damian en Jac.
De eerste game was voor Damian, dus dat beloofde niet veel goeds.
Game 2, 3 en 4 gingen echter naar Jac en daarmee was het achtste punt een feit.
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Dank zij de overwinningen van Koen en Rose-Marie, het dubbel en het ene puntje van Jac
werd onze doelstellingen nipt gehaald.
Nu maar alles op alles zetten om deze positie vast te houden tot het einde van de
competitie.
Er wachten ons nog 6 spannende wedstrijden die stuk voor stuk bepalend zijn voor het
eindresultaat.
De verschillen in de rangschikking zijn klein, maar de eerste stap in de race naar het
kampioenschap is in ieder geval gezet.
De tussenstand in klasse 4B ziet er nu als volgt uit:
Team
De Pin Pongers (1)
Het Markiezaat (4)
Westerzicht (1)
Scaldina (1)
TCO ’78 (1)
Hotak ’68 (4)
Smash ’76 (4)
Kerkwerve (1)

Gespeeld
4
4
4
4
3
4
4
3

Punten
24
23
21
20
16
16
16
14

Speler
Koen
Rose-Marie
Jac
Walter
René

Dubbel

Gesp.
3
12
12
9
0

Gew.
3
9
6
4
0

%
100
75
50
44
0

4

2

50

:
:

TUSSENSTAND BIJ TEAM 2
Team 2 heeft afgelopen weekend niet gespeeld, maar de concurrentie heeft niet stil
gezeten.
Nu er voor bijna alle teams 3 van de 8 te spelen wedstrijden opzitten, begint het wel
duidelijk te worden welk team er kampioen gaat worden.
Gezien de kleine verschillen ligt de weg naar plek 2 nog volop open.
Team
Belcrum (11)
The Back Hands (7)
Tanaka (6)
De Pin Pongers (2)
Het Markiezaat (7)

Gespeeld
3
3
3
3
2

Punten
23
15
13
12
7

THUISWEDSTRIJDEN VOOR TEAM 1 EN 2
Aanstaande weekend (vrijdag 18 maart) spelen team 1 en team 2 thuis in De Spil.
Team 1 speelt tegen TCO ’78 (1) en team 2 neemt het op tegen The Back Hands (7).
Supporters zijn uiteraard van harte welkom.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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