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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!

MLT

Evenementen

Het 46ste Maasland Team toernooi zit er weer op. We hadden wat minder
deelnemers dan vorig jaar maar nog steeds 37 tafels met enthousiaste spelers.
Langs deze weg willen we de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Een volledig verslag van het toernooi staat op onze website.

10 mei		
17 mei 		
20 mei 		
27 mei		
3 sep		

Duo Competitie
Duo Competitie
Bestuurstoernooi
Duo Competitie
BBQ

PD wedstrijden

Afgelopen vrijdag hebben 3 teams meegedaan aan de promotie/degradatie
wedstrijden. Helaas hebben alle team hun wedstrijd verloren. Dit is vooral zuur
voor het 6de team. Zij waren de enige die gingen voor handhaving, in de 5de
klasse. De overige teams hadden kans op promotie maar dit is dus niet gelukt.
Volgend jaar hopelijk een paar kampioens teams dan maar!

Duo Competitie

Op dinsdag 10 mei gaat de duo competitie van start. We organiseren het dit jaar samen met Return. De wedstrijden worden dan ook allemaal in Oss gespeeld.
We hebben buiten verwachting veel inschrijvingen ontvangen. Dit gaat hopelijk een
mooie en spannende competitie opleveren. Aan het niveau zal het niet liggen, er zijn
maar liefst 6 teams met 1ste klasse spelers en dan nog een aantal 2de en 3de klasse.
In totaal hebben we 24 teams in 4 verschillende klassen.
Ik heb er zin in.... (meer info vindt je binnenkort op onze website)
Het is overigens wel zo dat we op de twee dinsdagavonden 6 tafels gaan gebruiken
voor deze duo competitie. Dus er zal minder ruimte zijn om vrij te spelen! Als er
voldoende animo is en een vrijwillier om de zaal te openen kan er ook op
donderdag gepeeld worden.
Laat dit wel weten aan mij. (Peet)

Jeugdtraining

Op dit moment is er geen training i.v.m. de meivakantie. Op 10 mei gaat de training weer van start. De training loopt door tot het begin van de zomervakantie.
Na de zomervakantie geginnen we met een tweede training voor de jeugd.
Dit zal op donderdag zijn. Hoe we het precies gaan doen moeten we nog
overleggen. Suggesties zijn altijd welkom. Mocht je als jeugdlid niet kunnen trainen op donderdag dan moet je dit laten weten aan Peet. Je krijgt hierover overigens nog een persoonlijke mail. Ook willen we graag met meerder teams gaan
meedoen in een competitie. Er zijn in Brabant 2 soorten competities. Een is op
zaterdag en deze wordt georganiseert door de NTTB. Dan is er nog een
beginnerscompetitie en die is om de 4 weken op zondag. Ook hierover krijgen de
jeugdleden binnenkort een mail met verder uitleg. Ook zal ik de spelers op de
training hierover aanspreken. Suggesties, vragen? Stuur een mailtje naar Peet

Twitter en Facebook

Wist je dat OTTC actief is op socialmedia? Kijk op onze site op de “leden” pagina
en volg OTTC via Facebook of Twitter.

