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Besluit HB NTTB t.a.v.
de corona crisis

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle
coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28
april. Dit betekent dat sportaccommodaties in ieder geval dicht moeten
blijven tot die datum. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding
van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te
beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de
grote druk aankunnen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet
wat er voor de periode daarna nodig is. Het hoofdbestuur volgt de lijn
van het kabinet en wacht de communicatie voor de periode na 28 april af.
Hierbij houdt zij rekening met een eventuele verlenging van de
maatregelen.
N.B. Dit is een aangepast besluit ten opzichte van de communicatie van
24 maart 2020, op basis van de huidige maatregelen van het kabinet. In
de communicatie van 24 maart werd 1 juni aangehouden voor het gesloten
houden van de accommodaties.

Landelijke meerkamp
Roald

Roald van Grunsven werd door zijn uitstekende competitepercentage van 100% en
door tweede te worden in de selectiemeerkamp uitgenodigd om mee te doen aan het
jeudklassentoernooi in Zwolle. Op 29 februari stonden we behoorlijk vroeg op om op
tijd in Zwolle te komen. Het jeugdklassentoernooi werd tegelijkertijd gespeeld met het
NK senioren dus het was daar behoorlijk druk. Roald speelde mee in een sterke achtkamp. Alle wedstrijden gingen in een behoorlijk tempo. Uiteindelijk mocht hij helaas
op enkele punten na niet naar de volgende ronde. Tot zijn frustratie was de beslissende
wedstrijd of hij door zou mogen een vijfsetter die hij nipt met 11-8 verloor. Uiteindelijk
is hij derde geworden in de poule. Een prachtig resultaat gezien hier de toppers van de
competitie in heel Nederland meedoen. Tussendoor heeft hij af en toe nog een paar
setjes bij de senioren kunnen spieken. Al met al een lange en geslaagde dag!

Reanimatie cursus

De reanimatie cursussen zijn gezien de omstandigheden geannuleerd. We
willen ze weer in gaan plannen na de zomer.

De tafeltennis
challenge

Deze corona periode die doet wat met de mens. Om de verveling en de ellende een
beetje te vergeten zijn we daarom de tafeltennis at home challenge gestart. In deze
challenge krijgen degene die meedoen aan de challenge twee keer per week een opdracht. Dit zijn opdrachten die iedereen thuis uit kan voeren. We hebben zeker al een
aantal leuke en geslaagde filmpjes voorbij zien komen. Uiteindelijk zal het er om gaan
spannen wie er met die felbegeerde hoofdprijs vandoor gaat. Deze is gesponsord door
Pedro met een prachtige beker en Ria die al meteen een biertje aanbood of een AAtje
voor de jeugdleden. Ik ben benieuwd wie er met de winst vandoor gaat.

OTTC 80 jaar

OP 16 januari 2021 is er in ieder geval weer positief nieuws. OTTC bestaat dan 80 jaar.
We gaan er vanuit dat er tegen die tijd weer van alles mogelijk is. (slag om de arm)
We willen dit op bescheiden schaal gaan vieren dus houdt de datum vrij in je agenda.

Dubbeltoernooi
Afgelast

Het Paastoernooi, of te wel het Dubbeltoernooi kan van zelf sprekend niet door gaan.
Wellicht kunnen we dit verplaatsen naar de herfstvakantie. We houden jullie op de
hoogte.

Verslag MLT

Met grote tevredenheid kunnen we terugkijken op het 50e Maasland Teamtoernooi. Het
was een zeer geslaagde dag. Vier leden van OTTC, Nico van Erp, Adri van der Heijden,
Joop Meijer en Ria Ceelen organiseerde alle eerdere edities van het MLT. Ook dit jaar
hebben ze weer hun beste beentje voorgezet om van deze jubileum editie een onvergetelijk toernooi te maken waarvoor we ze erg dankbaar zijn. Helaas waren er wel wat
afmeldingen in verband met de Corona crisis. Gelukkig waren we nog wel net op tijd met
het houden van ons toernooi. Als het een week later was geweest, had het niet door
kunnen gaan. Gelukkig is het zover niet gekomen. Vanwege het jubileum hebben we het
toernooi extra aantrekkelijk gemaakt, door het houden van een loterij met als hoofdprijs een tafeltennistafel. Op onze site staan interviews met de jubilarissen en kun je een
sfeerimpressie terugvinden van het toernooi. Dus geniet nog even lekker na en dan op
naar de 51e editie in 2021.

Verslag Jeugd
evenement HSO

Het jeugdevenement van 29 februari was super gezellig en met veel strijd. In verband
met de te geringe aanmeldingen voor de filmavond ging deze niet door. Voorlopig is ook
niet duidelijk of en zo ja, wanneer dat alsnog gehouden kan worden.

Crowdfunding

De moeder van Daniil is ziek, Daniil heeft een crowdfunding opgezet
om de therapie te kunnen betalen. Mocht je hem willen steunen of meer
informatie zoeken: https://www.doneeractie.nl/help-mijn-moeder/-41970

LEUKE LINKS IN DEZE
MOEILIJKE TIJD
Competitie VJ 2020
Afgelast

https://tafeltennis.nl/pingpong/tien-tafeltennis-hits/
https://tafeltennis.nl/pingpong/tien-tafeltennisfilmpjes-die-je-moet-zien/
https://zuidwest.nttb.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/20200324-Brief-inzakehet-coronavirus-aan-de-leden-verenigingen-afdelingen.pdf

