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Trainen en vrijspelen in juni buiten met mooi weer. Ook voor de senioren!
Houdt de App’s in de gaten. Wil je toegevoegd worden? Geef dan je naam en 06 nr even
door aan Peet. 06 36587214
Het bestuur is met de accommodatie commissie aan het kijken wat er nodig is om de
zaal weer te kunnen openen van 1 juli, als dat deﬁnitief door gaat.
Mochten er onder de ouders ouders /ZZP-ers zijn, die door inkomensverlies de
contributie van hun zoon of dochter niet kunnen betalen: Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur betaalt in sommige gevallende contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren
uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag
doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Pubquiz

Op zaterdag 20 juni aanstaande om 20:30 uur organiseert OTTC een pubquiz.
Deze pubquiz is online. Je kunt samen met je gezin/huisgenoten vanuit
huis meestrijden tegen andere OTTC’ers.
De winnaar wordt bekroond met de felbegeerde titel “De slimste van OTTC
2020”. Hij of zij mag deze trofee in ontvangst nemen die door Van Heumen
Sportprijzen wordt gesponsord.
Wil je meedoen, geef je dan op voor maandag 15 juni aanstaande.
Als je nog geen mail hebt ontvangen dan even een berichtje naar:
penningmeester@tt-ottc.nl

Spelregelbewijs voor
jeugdleden:

Attentie Jeugdleden: Haal je spelregelbewijs via Tafeltennis Masterz
Eerder is al aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een
vereiste is voor competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1
oktober 2019 kan iedereen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17
jaar* zijn spelregelbewijs behalen via www.tafeltennismasterz.nl. Wel is
het handig dat je eerst even oefent voordat je het bewijs probeert te
halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de
website.
Volg het onderstaande stappenplan:
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl
2. Ga naar ‘Login voor je bewijs
3. Voer je bondsnummer in
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen]
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres
zoals geregistreerd in NAS**
6. Klik op de link
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord

competitie-indeling
Najaar 2020

Deze link brengt je naar de website van OTTC met de teamindeling:
https://www.tt-ottc.nl/competitie-toernooien/teamindeling-najaar-2020
Start competitie is gepland in de week van 14-19 september. Als de
competitie doorgaat zal deze zoals het er nu uitziet gespeeld worden
zonder een dubbelwedstrijd.

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.

Nieuwe shirts

Binnenkort worden de proefdrukken gemaakt van de nieuwe shirts van
OTTC. Als alles gaat volgens planning kunnen we ze deze komende
competitie nog dragen, mits.....

Reanimatie cursus

Het bestuur is in overleg met John Brouwer, om nieuwe data te plannen
voor de reanimatie cursus. Eén wordt waarschijnlijk gehouden in onze
eigen zaal op donderdag 25 juni van 19-21 uur. Aantal deelnemers zal
misschien afhankelijk zijn van de speciﬁeke eisen die daar aan gesteld
worden. Voor de woensdagochtendgroep wordt nog een datum op een woensdag
gezocht.

Accomodatie

Er komt een nieuwe koelkast voor de sportdrank, die de oude energievreter gaat vervangen. Zo dragen we weer een steentje bij aan een energiezuinig beleid.
We zijn bezig om er voor te zorgen dat bij OTTC binnenkort (contactloos) gepind kan
worden bij OTTC.
De kantine is helemaal opgefrist en schoongemaakt. Er zijn nieuwe meubels en meer
lampen zijn vervangen door LED verlichting. Buiten is er veel schoongemaakt en er zijn in
de toiletten aanpassingen in verband met “Corona”.

Try-out Sports

OTTC gaat in het najaar weer de Try-out Sport aanbieden aan scholieren uit Oss

Agenda

20 juni
1 juli
14 sep

TT Challenge

De winnaar van de tafeltennis at home challenge is Henriëtte. Na een ﬂinke inhaalslag
heeft ze Pedro ingehaald die toch maar niet zijn zelfgesponsorde beker wilde winnen.
Gefeliciteerd Henriëtte. Het drankje en de beker houd je tegoed!

Kampioenen OTTC
VJ 2020

Wij zijn geen KNVB Wij zijn OTTC, dus Wij hebben wel kampioenen!
Ten tijde van de stop van de competitie in verband met Corona stonden OTTC 2, OTTC 5
en OTTC Jeugd 1 bovenaan de ranglijst.
Gezien de talenten van deze spelers, kan het niet anders dan dat ze uiteindelijk ook
kampioen zouden zijn geworden indien de competitie was afgemaakt.
Daarom willen wij de spelers van OTTC 2, OTTC 5 en OTTC Jeugd 1 huldigen op een
geschikt moment. Wanneer dat is, horen jullie nog van ons.

Pubquiz (online)
Opening zaal
Begin competitie

