Tafeltennisvereniging OTTC
Oss, 2 februari 2012
Aan de besturen van de verenigingen van:
Regio Noord Oost Brabant
En enkele verenigingen uit Gelre.

OOK IN VOORJAAR 2012 WEER EEN DUO COMPETITIE
In de afgelopen jaren heeft OTTC de duo competitie opgezet. Gezien de vele positieve reacties die
wij als vereniging na afloop hebben mogen ontvangen willen wij het komende voorjaar weer een
dergelijke competitie opzetten.
Daar de voorjaarscompetitie reeds eind april afgelopen is willen vele spelers toch nog actief blijven
tafeltennissen. Er komt dan een heel lange periode waar geen of weinig activiteiten gepland zijn.
Om een gedeelte daarvan te overbruggen willen wij deze competitie weer opzetten met teams van
twee spelers. Je speelt dan per speler 2 enkels en een dubbel.
Een nieuwe competitie die geldt voor de huidige NTTB competitie spelers en voor niet NTTB
(competitie) spelers. Er mag aan deelgenomen worden door senioren en 2e en 3e jaars junioren.
Men hoeft geen lid te zijn van de NTTB.
Gezien de reacties in de afgelopen jaren zullen de wedstrijden in principe op de dinsdagavond in
het clubgebouw van OTTC gespeeld worden. Indien een vereniging meerdere wedstrijden van hun
eigen teams gelijk tijdig in hun accommodatie wil spelen dan kan men dit aanvragen. Indien
mogelijk zal daar in de planning rekening mee worden gehouden
Mocht uw vereniging niet over een accommodatie beschikken dan zullen de wedstrijden van uw
teams in de zaal van OTTC gepland worden. Dit dan op de dinsdagavond. Dit kan op de volgende
dagen: 15-22-29 mei, 5-12-19 juni 2012
Bij de planning kan rekening gehouden worden met data die men verhinderd is. Vermeld dit dan
wel even op het inschrijfformulier.
Heeft uw vereniging interesse om met een of meerdere teams aan deze duo competitie deel te
nemen stuur dan het inschrijfformulier of een email naar onderstaand contact persoon. Bij voorkeur
voor 1 april 2012.
Geef aan welke NTTB klasse of in welke andere competitie betreffende spelers zijn uitgekomen.
Zodat we bij voldoende deelname klassen op sterkte kunnen maken.

Contact adres:
Peet Neelen (OTTC)
Schoolstraat 37, 5341 AP, Oss
E.Mail: wedstrijdsecretaris@tt-ottc.nl
Telefoon nr.:0412-622490 of 06-36587214

SECRETARIAAT:
Antonio Kuijs
v.Tuldenstraat 10d
5211 TG Den Bosch
073-6139276

SPEELADRES:
Clubhuis OTTC
Sportpark Rusheuvel, Oss
Macharenseweg 24
5346 JM Oss
Tel. 0412 – 640413

BANKRELATIES:
ABN/AMRO
rek.625016114
Postbank
rek. 2092616
Rabobank
rek. 170471705
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