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Vorige week bereikte ons toch nog onverwacht het droevige nieuws dat Liesbeth van
der Horst is overleden. Liesbeth is de moeder van Stan en Hanneke en was al enige tijd
ziek. Lange tijd verzorgde ze samen met haar man Frans de bar tijdens vele competitieavonden en andere evenementen.
Wij wensen Hanneke, Frans en Stan veel sterke toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur OTTC

Competitie VJ
HSO toernooi

De competitie gaat bijna weer van start. Maar eerst hebben we nog de kans om te
oefenen! Vrijdag 17 januari is er weer het HSO toernooi. Dit keer wordt het gehouden
bij Return Oss. Inschrijven kan niet meer.
Competitie indeling: Team 1, Adri, Maurice, Martijn V, Roger
			
Team 2, Frank, Pascal, Bouke, Remie, Hans		
			
Team 3, Martijn, Sjo-Wah, Jur en Rob Vermeulen.
			
Team 4, Peet, Hanneke, Peter, Henriëtte
			
Team 5, Gerrit, Pedro van Heumen, Daniil, Alfred en Joop v Laake		
			
Team 6, Ydo, Arjan, Sylwester, Mohammed
			
Team 7, Sjef, Marc, Marja, Loes
De competitie begint in de week van maandag 27 januari. Denken jullie aan het dragen
van de MLT shirts na de wedstrijd en het uit delen van de flyers voor het 50e MLT
De junioren starten beide een trapje hoger. Team 1 speelt 2de klasse en Team 2 speelt
3de klasse. Beide teams zijn vorig seizoen kampioen geworden!
			
Team 1: Jimmy, Jaikia en Roald
			
Team 2: Jochem, Lennox, Juul en Julius
Deze teams beginnen met een uitwedstrijd op 1 februari.
Bij de thuiswedstrijden kunnen we wel wat supporters gebruiken. Deze wedstrijden
beginnen om 14.00 uur en de eerste thuiswedstrijd is op: 8 februari.

Topmeerkampen

Zaterdag 18 februari worden er in onze zaal de topmeerkampen gehouden. Dit zijn de
beste jeugdspelers van afgelopen seizoen. Voor OTTC zullen er 4 spelers mee doen.
Het toernooi start om 10.00 uur en zal de hele dag duren.
Supporters zijn meer dan welkom!

Training Senioren

Na de vakantie zijn we weer gestart met de seniorentraining. Deze training wordt
verzorgt door Dani Stassen en ondertussen hebben al veel leden de weg hiernaar gevonden. Er wordt rekening gehouden met jou niveau en evt je persoonlijke aandachts
punten. Aanmelden hoeft niet je kunt gewoon aanschuiven.
De training is op dinsdagavond en begint om 20.30 uur.

Evenementen

17 jan.
18 jan.
8 Mrt.

Mededelingen

- Voor de training is een nieuwe robot aangeschaft. Deze kan door iedereen gebruikt 		
worden om meer vastheid in je slagen te verkrijgen.
- Dani Stassen is begonnen aan haar trainer 3 diploma
- Na de zomer krijgen we nieuwe shirts
- Project Rusheuvel Energie Neutraal ligt volledig stil.
- Er is weer een nieuwe website. Adres is hetzelfde als voorheen: www.tt-ottc.nl

Vrienden van OTTC

Zoals jullie al hebben kunnen zien, hangt er in de zaal een bord van “vrienden van
OTTC”. In de kantine hangt een bord wie “vriend” zijn. Vanaf € 41,- kun je Vriend van
OTTC worden. Meer mag natuurlijk ook. Door vriend van OTTC te worden, steun je de
club. Daarnaast willen we 1 keer per jaar iets terug doen voor onze vrienden. Wat dit
zal zijn, hoor je nog. Wil je vriend van OTTC worden of ken je mensen die vriend van
OTTC willen worden, maak dan je donatie over op het bankrekeningnummer van OTTC
NL66RABO0331783584.

MLT 50 jaar

HSO aanvang 20.00 uur bij Return Oss
Topmeerkampen aanvang 10.00 uur bij OTTC
MLT dit is het 50ste Maasland Teamtoernooi (speciale editie)

Op zondag 8 maart 2020 organiseert OTTC voor de 50e keer het nationale Maaslandtoernooi. We zijn er trots op en blij mee dat we deze jubileumeditie organiseren.
We streven naar een volgeboekt toernooi en daarom willen we op allerlei manieren
reclame maken om deelnemers te werven.
Het wordt een bijzondere editie met een gratis loterij voor alle deelnemers, waarbij
prachtige prijzen te verdienen zijn. Wat te denken van een tafeltennistafel als hoofdprijs! Beschikbaar gesteld door Posno-Sport.
Daarnaast zullen er nog meer prachtige prijzen te winnen zijn.
Een aantal leden is al druk bezig met de voorbereidingen. Maar we hebben op
korte termijn de medewerking nodig van veel meer leden.
We doen een beroep op onze competitiespelers om bekendheid te geven aan het toernooi. We vragen ze om flyers uit te delen bij de uit- en thuiswedstrijden die zij spelen.
Het is natuurlijk ook fijn als ze mondeling even reclame maken

HSO-Jeugd

25 jaar lid

2x per jaar wordt door de verenigingen Return OTTC, Herpen en Revanche een
evenement georganiseert zodat de jeugdleden van deze verenigingen elkaar beter
leren kennen en sportief de maat kunnen nemen. De samenwerking wordt uitgebreid
met de verenigingen Maashorst (Uden) en Taflan (Langenboom).
Hanneke vd Horst is bij afgelopen
clubkampioenschappen in de
bloemetjes gezet.
Zij is 25 jaar lid van OTTC.
Hanneke, proficiat.

