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Het seizoen zit er weer op. Ons eerste team is helaas weer gedegradeerd. Dit is geen
verrassing want ze hebben het complete seizoen zonder Roger vd Hammen moet spelen. Hopelijk kunnen ze het in de voorjaarscompetitie weer met z,n drieeen doen.
Wie weet wat er dan weer mogelijk is!
Het tweede heeft zich in de derde klasse kunnen handhaven. Dat was best knap want
het was een zware poule.
Het derde team is kampioen geworden, hulde!!! Jacob, Martijn en Jur mogen het gaan
proberen in de derde klasse, succes heren.
Team 4 is als tweede geëindigd maar kon in de PD wedstrijd geen potten breken. Dus
volgend seizoen weer 5de klasse.
Team 5 is helaas gedegradeerd, ook zij verloren de PD en starten in de 6de klasse.
Team 6 heeft zich gehandhaafd in de 6de klasse. Het 7de team heeft ook PD moeten
spelen en heeft het ook niet gered. Nu is het zo dat dit team volgend seizoen niet gaat
starten in de competitie. Sjef en Martien moeten beide een operatie ondergaan en
kunnen dus deze helft niet tafeltennissen.
Team 8 is derde geworden in de 7de klasse en heeft laten zien dat zij best een niveau
hoger kunnen. Dus volgend jaar........wie weet.
Verder heeft Daan Snoeijen met het jeugdteam van Return in de NTTB competitie
gespeeld. Dit deed hij niet onverdienstelijk. Het team werdt net geen kampioen in de
3de klasse. Daan haalde een mooi gemiddelde van 52%. Wellicht volgend jaar weer
iets beter.

RBW

Dit seizoen hadden we twee teams in de RBW competie. Team 1 met Jimmy Zhang en
Julian Gaal en team 2 met Lennox Lai en Jaikia Zhang. De competitie is altijd op zondagochtend. Dit jaar waren het drie speelrondes. De teams hebben boven verwachting
gepresteert. Team 1 werd 4de en team 2 eindigde zelfs als tweede. Proficiat jongens!

team 2

team 1

Jeugdactivitiet
OTTC-Herpen-Schaijk
Return

Vorige week, zondag 17 december, was er voor de derde keer een jeugdactiviteit
georganiseerd voor de jeugdleden van TTV Herpen, Revanche, Return en OTTC.
Dit keer was de organisatie in handen van OTTC. De deelname was uitstekend, er
waren 21 deelnemers. Ook kwamen er flink wat ouders kijken.
Er was eerst een aantal rondes, waarbij steeds werd gedubbeld. Met wie je speelde werd bepaald door het lot, doordat je een kaart moest trekken. Dat bepaalde
met wie je speelde.
Hieruit volgde een ranglijst, waarna op sterkte er een 5-kamp en 4 4-kampen ontstonden.
Voordat die gespeeld werden werd er met z’n allen uitgebreid geluncht.
Nadat de meerkampen waren afgerond kwamen Ralf, Lennox, Daan, Saro en Stef
als winnaars uit de bus.
Voor degene die daarna nog energie overhadden was er de filmmiddag en avond.
Via de beamer werden er nog drie films bekeken. Dit werd kort onderbroken voor
een bordje frites met snacks.
De organisatie was in handen van Roger van der Hammen, met ondersteuning
van Twan Roelands. Zij kijken terug op een zeer geslaagde dag en hopen over een
half jaar wederom veel enthousiasme bij het evenement dat door TTV Herpen en
Revanche georganiseerd zal gaan worden.

Clubkampioen
schappen

Zoals elk jaar zijn ook nu de clubkampioenschappen en de nieuwjaarsreceptie
gecombineerd.
Deze worden traditioneel gehouden op de eerste zondag van januari.
Ook nu weer, en wel op zondag 7 januari om 10.00 uur
Het zou mooi zijn als ook dit jaar weer niet-competitiespelers zouden mee doen.
We gaan er een mooi en gezellig toernooi van maken.
In de pauze wordt gezorgd voor soep en oliebollen!
Naast de senioren spelen ook de junioren hun kampioenschap. Echter beginnen
zij om 14.00 uur. (er blijven genoeg oliebollen over!!)
Vlak voor het begin van de finale’s +/- 16.00 uur is er tijd vrij gemaakt voor de
Noppentrommel!
Dit is een testdoos met frame’s en vooral rubbers die je kunt uitproberen.
Adri en Peet zullen een mini demo verzorgen om de verschillen duidelijk te
maken. Natuurlijk mag je het zelf ook testen.
Deze doos is dinsdag 9 januari ook nog beschikbaar.

Toernooi

Dinsdag 16 januari is het HSO toernooi. Dit is een mooi voorbereiding op de competitie.
Het wordt gespeeld in 2 avonden. De voorronde op dinsdag 16 en dan de finale op
vrijdag 19 januari.
Zondag 13 januari is er een toernooi bij TTV Rally, Wijk en Aalburg.
Info op de site van OTTC
Opgeven kun je via Peet. (whats app of een mailtje) 06 36587214

Sponsorkliks

Wat is sponsorkliks?
OTTC ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder
bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten
laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl
ontvangt OTTC daar geld voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus
helpen. En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra!
Hoe werkt het? Als je online wilt kopen dan ga je via SponsorKliks-pagina van
OTTC naar de betreffende winkel. Dat is feitelijk alles. Dus niet rechtstreeks naar
bv. Bol.com maar via sponsorkliks.
Het adres: http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=5482&v=website&cn
=nl&ln=nl
Zet deze link bij uw favoriten en sponsor OTTC!

