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VAN DE REDACTIE
De voorjaarscompetitie 2022 zit er inmiddels al
weer een tijdje op en het is tijd om ons te richten
op de najaarscompetitie.
De teamindeling voor deze competitie is
inmiddels bekend.
Verderop kun je lezen wat het overleg tussen de
leden van de Technische Commissie heeft
opgeleverd en uiteindelijk uiterlijk 6 juni
aanstaande door Albert zal moeten worden doorgegeven aan de competitieleiding.
Verder graag aandacht voor de komende clubkampioenschappen. Editie 2022 zal in juli
worden gespeeld.
Op pagina 8 en 9 treffen jullie een privacy-verklaring aan, waarbij we degenen die dat
nog niet hebben gedaan (in principe iedereen die deze Nieuwsbrief leest) oproepen
om deze in te vullen en te retourneren. Deze verklaring geldt voor zowel jeugd als
senioren.
Druk de betreffende pagina’s af, vul deze in, scan deze daarna in en retourneer deze
naar:
secretaris@depinpongers.nl
Geen mogelijkheid om te scannen?
Lever de ingevulde verklaring in bij één van de bestuursleden.
De periode na de afgelopen voorjaarscompetitie is traditioneel gevuld met diverse
toernooien en wedstrijden, waarvan je in deze Nieuwsbrief een verslag kan vinden.
Daarnaast wat korte mededelingen en het is weer gelukt om de Nieuwsbrief aardig te
vullen.
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan De Pongg: graag !!
Maak van onze Nieuwbrieven een medium voor en door onze leden !!
Lever je bijdrage in bij de redactie: redactie@depinpongers.nl en wij zorgen voor
plaatsing.
De volgende Nieuwsbrief zal als de planning goed verloopt over twee weken verschijnen,
namelijk op maandag 20 juni.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand JUNI hebben we 1 verjaardag:
25

Mart Wesenbeek

Van harte gefeliciteerd !!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De meeste recente bestuursvergadering was op maandag 23
mei. Het bestuur maakt zich grote zorgen over de terugloop van
het ledenaantal en de geringe opkomst op de dinsdag- en
vrijdagavonden. We bestaan binnenkort (oktober) 37 jaar en
hopen de volgende mijlpaal (40 jaar) als bloeiende vereniging
te vieren. Maar dat gaat niet vanzelf.
Het bestuur roept dringend op:
Ken je iemand die misschien interesse heeft om bij ons te komen tafeltennissen?
Iedereen – jong en oud – is welkom en mag een paar keer vrijblijvend komen spelen
voordat hij of zij lid wordt.
We zitten te springen om nieuwe leden. Zonder aanwas komt de toekomst van onze
vereniging in gevaar en gaan we het niet redden.
Kom ook trainen op dinsdag, sla een balletje op vrijdag. De opkomst is vaak zo slecht
dat we een “slapende” vereniging dreigen te worden.
Heb je zelf ideeën, wil je meehelpen met het zoeken naar nieuwe leden, meld het ons:
secretaris@depinpongers.nl

TEAMINDELING NAJAARSCOMPETITIE 2022
Nu de voorjaarscompetitie 2022 er weer op zit, heeft de
Technische Commissie (TC), bestaande uit Adrie, Albert, Jac
en Walter zich gebogen over de teamindeling voor de
najaarscompetitie 2022.
Wat in eerste instantie een simpele puzzel leek, bleek in de
praktijk toch anders uit te pakken.
Uiteindelijk hebben 12 spelers zich opgegeven voor de
najaarscompetitie: Adrie, Albert, Jac, Kees, Koen, Michael,
Nader, Qusai, René, Tom van D., Tom S. en Walter.
Na het afgelopen seizoen met 2 teams in de competitie te hebben meegedaan, heeft de TC
zich gebogen over de vraag of het mogelijk is om met 3 teams te gaan spelen.
Op zich zou een aantal van 12 spelers voldoende moeten zijn om 3 teams te vormen, en
dit was ook de eerste keuze van de TC-leden.
Maar een niet onaanzienlijk deel van de 12 spelers heeft te kennen gegeven niet alle 10
wedstrijden te willen/kunnen spelen.
Noodgedwongen heeft de TC dan ook besloten om op safe te spelen en 2 teams te
formeren:
• Team 1: Albert, Jac, Koen, Tom van D. en Walter.
• Team 2: Adrie, Kees, Michael, Nader, Qusai, René, en Tom S.
We wensen beide teams alvast veel succes in de komende wedstrijden.
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VOORAANKONDIGING
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021/2022
Het is een tijdje niet mogelijk geweest, maar het zit er weer aan te komen:
ons eigen toernooi om de titel CLUBKAMPIOEN.
Als datum is geprikt:
Zaterdagmiddag 9 juli in De Spil.
Op deze middag zijn alle senior- en juniorleden van onze vereniging welkom om een gooi te
doen naar de titel.
Volgens traditie bieden we voor de liefhebbers na afloop een gezamenlijke etentje aan.
Noteer deze datum alvast in je agenda, nadere mededelingen volgen later.

HALVE FINALE VAN DE RIJKSE IT-CUP 2022 IN
ARNEMUIDEN:
EINDSTATION VOOR TOM VAN DOORN
Na in de voorronde een fraaie derde plaats te hebben gehaald, was Tom verzekerd van een
plek in de halve finale van het sterk bezette toernooi om de Rijkse IT Cup.
Deze halve finale werd gespeeld op vrijdag 27 mei in Arnemuiden.
Tom speelde de halve finale in de vorm van een achtkamp. Zeven te spelen
wedstrijden dus, met steeds pittige tegenstanders en het gegeven dat
alleen de beste 4 spelers overgaan naar de finaleronde.
Op basis van zijn rating werd Tom ingeschaald op de
7e plek.
De eerste 5 wedstrijden werd best goed gespeeld,
werden ook games gewonnen tegen sterke spelers,
maar moest de eer steeds aan de tegenstander worden
gelaten.
Pas in ronde 6 kwam de eerste overwinning, dik
verdiend in 3 games tegen een speler die nota bene 57
ratingpunten meer had. Een knappe prestatie dus.
In ronde 7, de laatste ronde, moest Tom het opnemen tegen de nummer 8 van de
plaatsingslijst. Deze wedstrijd ging helaas nipt verloren, waardoor Tom uiteindelijk op basis
van onderling resultaat op plaats 8 terecht kwam.
Niettemin toch een mooie prestatie: halve finale in een sterk bezet toernooi en volgend jaar
nieuwe rondes, nieuwe kansen.
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33e INVITATIE TOERNOOI SMASH ‘76
Jaarlijks organiseert TTV Smash ’76 uit St. Annaland
een toernooi als voorbereiding op de najaarscompetitie.
Wegens corona-maatregelen is dit toernooi de
afgelopen 2 jaar niet gespeeld, maar gelukkig kunnen
en mogen we weer spelen.
Even wat informatie over dit toernooi.
Het toernooi zal worden gespeeld in St. Annaland op
zaterdag 10 september.
Aanvang 9.15 uur, tussen de middag de traditionele
kop soep, aangeboden door Smash. Het toernooi zal duren tot ongeveer 18.00 uur (of als je
al uitgeschakeld bent kan dit vroeger zijn).
Het is een enkelspeltoernooi, waarbij wordt ingedeeld op klasse:
Je kunt inschrijven in één van de volgende klassen:
• Hoofd-/promotieklasse / 1e klasse senioren
• 2e / 3e klasse senioren
• 4e / 5e klasse senioren
• 6e / 7e klasse senioren
• Jeugd junioren 1e en 2e klasse
• Jeugd junioren 3e en 4e klasse
• Jeugd junioren 5e klasse en Starters 1 en 2
Het toernooi is redelijk populair, vol is vol, dus als je mee wil doen, geef dit dan zo snel
mogelijk door.
Inschrijven kan via Albert: wedstrijdsecretaris@depinpongers.nl

ZOMERCOMPETITIE 2022:
VERLIES VOOR TEAM PIN PONGERS
Op initiatief vanuit de vereniging ODT wordt deze zomer
voor het eerst een flexibele zomeravond teamcompetitie
gehouden.
Deze competitie wordt met teams van 2 of 3 personen op
een viertal vrijdagavonden gespeeld, te weten: 3 juni, 10
juni, 24 juni en 1 juli 2022.
De eerste vrijdag (3 juni) is inmiddels achter de rug en
namens De Pin Pongers heeft Jac deelgenomen. Tom
moest zich op het laatste moment wegens persoonlijke
omstandigheden afmelden.
Albert zat voor zijn werk op de Filippijnen en het is
niet gelukt om hem en zijn baas (nee, niet die in
Fijnaart ;) over te halen om even voor de gelegenheid over te komen.
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Stilzwijgend werd aangenomen dat de wedstrijden gespeeld zouden worden in Roosendaal
(ODT). Lekker dichtbij en voor Jac met de fiets goed te doen.
Uiteindelijk werden alle wedstrijden in de eerste ronde echter gespeeld in Breda, in de zaal
van TTV Belcrum.
Dan maar de auto pakken en kijken of er in de zaal van Belcrum iemand was die zou
kunnen/willen invallen.
Dit bleek heel goed te lukken en een invaller (Resjo) stond al klaar om mee te doen.
De speelzaal in Breda was goed gevuld. Maar liefst 12 teams, verdeeld over 6 tafels,
streden om de eer.
Woensdagavond was al geloot, dus we wisten al 2 dagen van tevoren wie onze
tegenstanders zouden worden:
• René (Belcrum), een super aanvallende linkshandige speler met ruime ervaring op 3e
klas niveau, die dus een thuiswedstrijd speelde
• Jack, een allround speler die al jaren speelt voor Die Meede op het hoogste niveau in
de Baronie-competitie.
Over de wedstrijden kunnen we heel kort zijn.
Resjo wist met minimaal verschil in 5 games te winnen van René, de rest van de
wedstrijden, inclusief dubbel, ging verloren.
Resultaat: een 4-1 nederlaag. Maar wel vol goede moed op naar de volgende ronde.

Weet ik, maar de PLASTIC
balletjes heb ik net opgegeten !!

Het is eigenlijk niet de bedoeling
om dit spel te spelen met
GEHAKTBALLETJES !!
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OTC INTERLAND VLAANDEREN – NEDERLAND
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 OTC-toernooi
waar je aan kunt deelnemen.
Naast toernooien organiseert OTC jaarlijks een heuse
interlandwedstrijd tussen Nederlandse en Vlaamse teams,
waarbij ombeurten in Nederland en België wordt gespeeld.
Wegens corona-beperkingen is er de afgelopen twee jaar geen
interlandwedstrijd meer geweest, maar de regels staan toe dat
er weer gespeeld mag worden.
Het bestuur van OTC Nederland heeft contact opgenomen met
het bestuur van de Vlaamse veteranen en dit heeft geleid tot de
afspraak dat de interland dit jaar op Belgisch grondgebied gaat plaats vinden en wel in de
zaal van de plaatselijke vereniging in de gemeente Opdorp-Buggenhout.
Als datum voor de interland is gekozen voor 5 juni.
Als trouw OTC-lid heeft Jac al meerdere keren meegedaan met de wedstrijden tegen de
Belgen. De wedstrijden zijn inmiddels gespeeld, maar Jac moet nog bijkomen van zijn
inspanningen in de zaal en aan de bar en zal in een volgende Nieuwsbrief verslag doen van
zijn verrichtingen.

VOOR DEGENENE DIE DIT NOG NIET HEBBEN
GEDAAN: INVULLEN PRIVACY VERKLARING
Iedereen die op de vorige Algemene Ledenvergadering (25 maart) aanwezig was, heeft dit
al ingevuld, nu de rest nog.
Op de volgende 2 pagina’s treffen jullie een privacy-verklaring aan. We verzoeken iedereen
(in principe iedereen die deze Nieuwsbrief leest) om deze af te drukken, in te vullen en als
scan te sturen naar:
secretaris@depinpongers.nl
Geen mogelijkheid om te scannen?
Druk beide pagina’s af en lever de ingevulde verklaring in bij één van de bestuursleden.
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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
Opslaan en doorgeven van gegevens aan de NTTB voor verwerking van
persoonsgegevens die nodig zijn om mijn lidmaatschap te kunnen uitoefenen
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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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