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VAN DE REDACTIE
De NTTB-competitie is voorbij en deze aflevering
staat daarom vooral in het teken van diverse
toernooien.
Naast wat reminders voor toernooien (onze eigen
clubkampioenschappen en een invitatietoernooi
van Smash ’76) ook een verslag van een
wedstrijd in de zomeravondcompetitie en een
verslag van een heuse interlandwedstrijd.
Verder opnieuw aandacht voor het invullen van de in de vorige Nieuwsbrief gepubliceerde
privacy-verklaring.
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 4 juli.

VERJAARDAGSKALENDER
In de maand JUNI hebben we 1 verjaardag:
25

Mart Wesenbeek

Van harte gefeliciteerd !!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Afgelopen periode is geen bestuursvergadering geweest.
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TER HERINNERING:
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022
Vorige Nieuwsbrief is hier al melding van gemaakt:
Onze eigen clubkampioenschappen komen er weer aan en wel op 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.

TER HERINNERING:
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
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NTTB ZOMERCOMPETITIE 2022
Verslag van Kees Verhoeven
Michael, Nader en Kees hadden nog op tijd ingeschreven voor de zomercompetitie en
daarom traden ze aan op 10 juni in de zaal van ODT in Roosendaal.
We dachten dat Jac, Tom en Albert er ook zouden zijn, maar het was wishful thinking…
3 Onbekende spelers waren onze tegenstanders, Lucas Coenraad (Belcrum, 6e klasse)
Martijn Winterberg en zijn broer Rafaël ((Uit Grave en geen competitiespelers).
Het speelde lekker tegen 2 ervaren spelers en 1 met beginnersniveau.
Nader won zijn 2 partijen. Michael liet er eentje liggen en Kees pakte ook zijn 2 punten.
het dubbel was spannend maar Michael en Nader konden net niet de overwinning naar zich
toe trekken.
Toch mooie eindstand, 5-3.
Waardoor we 3 punten hebben behaald.
Het was voor ons (en voor vele andere spelers) een zeer geslaagde avond.
Erg gezellig.
Alleen kreeg Kees een batje tegen zijn hoofd en nu zit er een gat in..*
De planning is, dat we op 1 juli weer meedoen.
* Vraagje van de redactie: een gat in Kees zijn hoofd of een gat in zijn batje?
In het eerste geval: beterschap Kees, in het tweede geval: op naar een nieuw batje.
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OTC INTERLAND VLAANDEREN – NEDERLAND
Verslag van Jac Rosenboom
Naast toernooien organiseert OTC Nederland
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 (VTTL) en dit heeft geleid tot de afspraak dat de interland dit jaar op Belgisch
grondgebied plaats vond en wel in de zaal van de plaatselijke vereniging in de gemeente
Opdorp-Buggenhout.
Als datum voor de interland werd gekozen voor 5 juni.
Namens Nederland is het meestal een vaste groep die uitgenodigd wordt om deel te
nemen. In België gaat het wat anders, daar vinden selectiewedstrijden plaats en de
winnaars daarvan plaatsen zich voor deelname aan de interland.
Dit heeft tot gevolg dat de Belgen vaak met sterke teams komen opdraven. De meeste
interlands zijn dan ook door hen gewonnen, zo ook deze keer.
Na een voorspoedige reis (klein uurtje rijden) en een kopje koffie werd even ingespeeld.
De wedstrijden worden door de Belgen zeer serieus opgevat en vanuit de Belgische bond
(VTTL) waren heuse wedstrijdleiders/bondsafgevaardigden aanwezig om de wedstrijden in
goede banen te leiden.
Het eerste wat deze heren mochten doen was het wedstrijdschema omgooien.
Door een misverstand kwamen wij opdagen met teams van 5 personen, de Belgen met
teams van 4.
Na wat gepuzzel kon toch iedereen spelen.
De beide A-teams (de sterkste spelersgroep) speelden tegen elkaar en deze wedstrijd werd
gewonnen met 14-8 door de Belgen.
Ook in de overige wedstrijden waren onze zuiderburen heer en meester:
Team B 16-6
Team C 17-5
Team D 17-5
Team E 17-5
Totaalstand: 81-29 in het voordeel van de Belgen.
Tussen de middag werd door de Belgen een maaltijd aangeboden en daarna was het
volenergie weer verder spelen.
Ikzelf speelde in het D-team, dat met 17-5 verloor.
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De eigen prestaties? Eigenlijk ging het helemaal nog niet zo slecht.
Van de 5 winstpartijen voor team D waren er 2 van mij, dus achteraf gezien nog niet zo’n
slecht persoonlijk resultaat.

Na afloop was er natuurlijk de altijd gezellige derde helft.
Enig minpuntje was dat de organiserende vereniging niet zo veel lekkere speciaalbiertjes in
voorraad had, maar dat wordt volgend jaar hopelijk wel weer ingehaald.

VOOR DEGENENE DIE DIT NOG NIET HEBBEN
GEDAAN: INVULLEN PRIVACY VERKLARING
In de vorige Nieuwsbrief stond een privacy-verklaring met het verzoek om deze - als dat
nog niet gebeurd is – in te vullen een te retourneren naar het bekende adres:
secretaris@depinpongers.nl
SINDS DEZE OPROEP (2 WEKEN GELEDEN) LOOPT HET NOG GEEN STORM EN IS
WELGETELD ÉÉN VERKLARING BINNEN GEKOMEN.
HET WACHTEN IS OP DE REST !!!
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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