Vereniging van en voor
Tafeltennisveteranen

1

bulletin 190 mei 2022
www.otcnederland.com

Functie

Naam/Adres

Telefoon/e-mail

Voorzitter/
Toernooileider:

Ton van Ginkel
Kruyderlaan 29-3
3431BM Nieuwegein

06-51371292
tonvginkel@msn.com

Secretaris/

Enne Wierda
Oranjestraat 13
3958XR Amerongen

06-37405395
ennejacob@gmail.com

Penningmeester/
Ledenadministratie/

Willem Strasters
Riemenmaker 18
1531 PH Wormer

075-6421053 / 06-22283962
otcnederland@yahoo.com
t.n.v. OTC Nederland, Wormer

OTC winkel:
Webmaster:




Roan van der Ploeg

roan@beetlebtain.nl

Lidmaatschap OTC: contributie, € 14,00 per jaar, inschrijfgeld € 3,50.
Bij automatische incasso wordt dit bedrag omstreeks 25 januari afgeschreven
Indien gewenst lidmaatschap NTTB vanaf 1-1-2020 € 20,00 per jaar

 Opzeggen lidmaatschap OTC: voor 1 december bij Willem Strasters




Heeft u een nieuw banknummer of mailadres geef dit aan ons door
Inschrijfgeld OTC toernooien € 5,50, leden OTC € 1,50 korting
Wilt u reclame maken in ons bulletin, neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

OTC winkel:
Poloshirt kobaltblauw €15,00 voor leden, € 20,00 voor niet leden. Verzendkosten € 4,00
Indisch shirt € 10,00 voor leden, € 15,00 voor niet leden. Verzendkosten € 4,00
Polo+ Indisch shirt € 20,00 voor leden, € 30,00 voor niet leden. Verzendkosten € 6,00
Hollandse maat:
Indische maat:

M
XL

L
XXL

XL
4L

XXL
5L

XXXL
6L

Voor bestellingen – zie Willem Strasters
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OTC-Toernooi 2022 bij Alexandria 66 weer zeer geslaagd
Op zondag 6 maart j.l. organiseerde ttv Alexandria ´66, na een jaar onderbreking, haar
jaarlijkse OTC-toernooi, een open toernooi voor 40-plussers i.s.m.
OTC-Nederland, waarbij OTC staat voor Old Timers Club.
De organisatie was ook dit jaar in handen van Nico de
Lange en Rob van den Maagdenberg. Greet de
Lange maakte dit keer ter plekke een heerlijke verse
kippensoep klaar, terwijl Ria Boomman alvast de
broodjes smeerde. De deelnemers werden ontvangen
door Nico, die daarbij zorgde voor de financiële
afwikkeling van de inschrijving en de verkoop van
enveloppen met loten. Die loterij met vele leuke
prijsjes zorgt er o.a. voor, dat we er als vereniging nog
wat aan overhouden en we de deelnemers een lunch kunnen aanbieden. Rob zorgde intussen,
dat de tafels klaar stonden. Even na 10 uur was de laatste deelnemer binnen, zodat we na de
koffie ook op tijd konden beginnen. Er waren gelukkig geen last minute afzeggingen, dus nadat
Nico de aanwezigen van harte welkom had geheten en Rob de indeling van de vijf
zevenkampen en twee achtkampen bekend had gemaakt, kon de strijd losbarsten. Per poule
kon er op twee tafels gespeeld worden, waardoor we op een redelijke tijd de prijsuitreiking
zouden kunnen doen. Rond half één werd er een pauze ingelast om samen te genieten van de
soep en een lekker broodje. Aan de bar hadden we de fantastische hulp van Rochelle Reijme,
waarbij Nico en Greet regelmatig ook even insprongen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Dan natuurlijk ook een verslag van de toernooidag
zelf: 51 Deelnemers en deelneemsters (een
record aantal voor onze vereniging) uit diverse
uithoeken van ons land en zelfs België, wisten hun
weg te vinden naar MatchPoint en konden na het
inspelen en het even na 10 uur afroepen van de
indeling van de 7 poules gaan starten met de
wedstrijden. Hierbij moesten er per tegenstander
3 games gespeeld worden tot 11 punten.
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Hoewel bij de indeling per poule zo goed mogelijk was gekeken naar de krachtsverhoudingen
op basis van rating en zelf opgegeven wedstrijdklasse, was er niet altijd aan te ontkomen dat er
soms wat verschillen in sterkte waren.
Dat wordt veroorzaakt doordat er voor de ene klasse nou eenmaal meer aanmeldingen zijn dan
voor de andere.
Door met twee tafels per poule te spelen, kon de prijsuitreiking al om half vier plaats vinden,
wat voor veel deelnemers zeer welkom was. In het kader van het naderende voorjaar,
bestonden de prijzen voor iedere poule dit keer uit Rotterdamse Bierpakketten (1e prijs), dozen
chocola (2e prijs) en een zak met chocolade paashaas en eieren (3e prijs). Dat het weer een
zeer geslaagd toernooi was, bleek vooral uit de vele complimentjes, die de organisatie in
ontvangst mocht nemen. Onze dank gaat dan ook uit naar onze vrijwilligers, die deze dag
mede mogelijk hebben gemaakt en Trudi Bruggemans bedankt voor de bijgaande foto's.
Een overzicht van de winnaars:
Poule 7 met 6e en 7e klassers werd gewonnen door Peter van Campenhout (Alexandria ’66),
tweede werd Raymond Batten (TTV Irene) en de derde plaats was voor Werner Gertz.
Poule 6 met 5e en 6e klassers werd gewonnen door

Karl Wijnen (foto op de rug) (TTC Mechelen),
tweede werd John vd Brug en de derde plaats was
voor Bert Brinkman (Hellevoets Effect).
Poule 5 met 4e en 5e klassers werd gewonnen door

Danny Goossens (TTV Sven), tweede plek werd
Gerard de Man (Hellevoets Effect) en de derde werd
Bep vd Broek (Belcrum).

Poule 4 werd door 4e klasse spelers bezet en

leverde een overwinning op voor Ka Hing Wong
Alexandria '66). tweede werd Ingrid Gertz en
derde werd Rolf Fulscher (Pingwins).
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Poule 3 bevatte 3e en 4e klassers en werd

gewonnen door Lucien Tebbe (Belcrum). Hier was
de tweede plaats voor James Geraerts (Renata)
(zie foto) en de derde voor Jac Rosenboom
(Pinpongers)

Poule 2 was een mix van 3e en 4e klasse spelers, waarin Albert de Jong (Pingpongers) de

winnaar werd, Hans Swart (Alexandria '66) beslag legde op de tweede plaats en Ben vd Wal
(Alexandria '66) was derde.
Poule 1 had een sterke bezetting met 1e, 2e en

3e klasse spelers. De overwinning ging hier naar
François de Leeuwe (Alexandria '66). Tweede werd
Jan Willen Ekema (Xerxes/Overschie) en derde Tom
Timmer (Pitt).

Wij hopen volgend jaar wederom een net zo sterk. maar sportief en gezellig deelnemersveld te
mogen begroeten en bedanken iedereen voor hun positieve aanwezigheid en inzet.

Nico de Lange
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OTC Toernooi DTTC’78 Appingedam 13 maart 2022.
Het 12e OTC toernooi van DTTC’78 is een gezellige in een prettige sfeer bijeenkomst
van oudere tafeltennissers geworden na twee door Corona geteisterde jaren zonder
toernooien.
Met maximaal 35 deelnemers werden het door later ingelaste meerkampen toch 27
deelnemers die er een fijne dag van maakten.
Om 5 over 10 werd het startsein gegeven in 3 vijfkampen en 2 zeskampen.
Tussendoor was in de kantine de bekende Groninger mosterdsoep verkrijgbaar en
daar werd driftig gebruik van gemaakt. Ook de zelfgemaakte gehaktballen gingen er
in als (k)… gehakt
Om half 4 kon toernooileider Ruud Peters de prijzen uitreiken.
Uitslagen:
Poule 1
1) Richard Roossien
2) Ben Klein Teeseling
3) Jan Holtrop
4) Jeroen van de Berg
5) Eric Richel
6) Frans Schmolzer

Poule 2
1) John van Tuijl
2) Mario Lenting
3) Ido Doorn
4) Jan van Stee
5) Jan Zuur

Poule 4
1) Theo Schleiper
2) Trientje van Ommen
3) Sjoerd Spoelstra
4) Wim Kratzborn
5) Jacob Bos
6) Job Ulderik

Poule 5
1) Martin van Dijk
2) Marten Schreuder
3) Ria Stoppels
4) John Boterman
5) Cor Terlouw

Poule 3
1) Jos Voss
2) Anne Dekker
3) Wouter Fokkens
4) Dick Verwey
5)Tamme Beenes

Na nog even gezellig nazitten gingen de deelnemers op weg naar huis en haard.
Een bijzonder woord van dank aan Aafke en Andries Nijboer, Peter en Kevin voor de
bediening. Dick Henderikse en Passe Partout, bowlingcentrum voor het verstrekken
van de mosterdsoep en de gehaktballen en broodjes..
Ruud Peters
DTTC’78
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11e TIOS’51 O.T.C. toernooi 2022 weer gezellig.

Zondag 1 mei 2022 werd voor de 11e keer het O.T.C. toernooi gespeeld.
Nadat we 2 jaar het toernooi niet hebben kunnen organiseren door Corona waren we toch blij met het
aantal deelnemers die de moeite hadden genomen om naar TIOS’51 in Tilburg te komen.
Dit jaar hadden 38 personen zich aangemeld. 1 speler was niet opgekomen, dus hebben we met 37
speler(ster)s gespeeld.
Zoals gebruikelijk moesten de deelnemers zich melden en kregen een gratis kop koffie of thee en
daarbij een heerlijk stuk cake.
Ook werd er onder iedere deelnemer weer voor het alom bekende mini-tafeltennistafeltje + batjes een
trekking verricht, en dit jaar werd de winnaar Henk Wongsodikromo.

De 37 deelnemers waren ingedeeld in 1 vijfkamp ( i.v.m. wegvallen 1 speler ), 3 zeskampen en 2
zevenkamp.
Voor elke poule waren er voor de nummers 1 en 2 een beker en voor de nummers 3 een fles wijn als
prijs te winnen.
In Poule A is een 5 kamp gespeeld.
e
1 prijs werd gewonnen door Leon van Riel van
Luto/TIOS’51.
e
2 prijs was voor Christian Pattinama van TIOS’51.
e
3 prijs was voor James Geraerts van Renata.
e
4 Wim Bloemer van Die Meede.
e
5 Gert Willemse van Revanche.

In poule B is ook een 7 kamp gespeeld.

In poule C werd een 7 kamp gespeeld.
e
1 prijs werd gewonnen door Koen Aernouts van TTV
Poppel.
e
2 prijs was voor Peter Spijkers van Interpolis.
e
3 prijs was voor Mario Smits van OTIO.
e
4 Ingrid Gertz van Megacles.
e
5 Bob Loesberg van Valkenswaard.
e
6 Bep van den Broek van Breda.
e
7 Gilbert Dix van OTIO.

In poule D werd een 6 kamp gespeeld.

In poule E werd een 6 kamp gespeeld.
e
1 prijs werd gewonnen door Frans Jong van TIOS’51.
e
2 prijs was voor Theo Egging van Pannenschuur.
e
3 prijs was voor Geert Jansen van TIOS’51.
e
4 Raymond Batten van Irene.
e
5 Jo Aendenroomer van Pannenschuur.
e
6 Chilin Nicolaas van S.W.A.N.

In poule F werd een 6 kamp gespeeld.
e
1 prijs werd gewonnen door Martijn Ruppert van S.O.V. Tilbria.
e
2 prijs was voor Marcel Hooijmaijers van Pannenschuur.
e
3 prijs was voor Anneke van den Hoven van S.O.V. Tilbria.
e
4 Anna Pijnenburg van TIOS’51.
e
5 Joost Barkema van Renata.
e
6 Werner Gertz van Megacles.

e

1 prijs werd gewonnen door Rico Berendsen van TTV Poppel.
e

2 prijs was voor Lucien Tebbe van Belcrum.
e
3 prijs was voor Henk Wongsodikromo van H.T.T.C.
e
4 Johan Meijer van Luto.
e
5 Godwin Okohbagu van S.O.V. Tilbria.
e
6 John van de Brug van Rega.
e
7 Ab Kooijman van Emmeloord.

e

1 prijs werd gewonnen door Hans van der Heijden van TIOS’51.
e

2 prijs was voor Bert Jansen van Pannenschuur.
e
3 prijs was voor Eric Schopman van TTV Poppel.
e
4 . Mohannad Sharrouf van OTIO.
e
5 . Antonio Ridderstap van S.W.A.N.
e
6 . Peter Blomsteel van Die Meede.
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Zoals gebruikelijk hadden wij weer een loterij en ging Corrie bij iedereen langs om lotjes te verkopen.
Natuurlijk hadden wij weer veel leuke prijsjes die door veel verschillende personen werden gewonnen.
Er werd ook rond gegaan met een grote schaal met kaas en diverse soorten worst.
Het was weer een zeer gezellig en sportief toernooi.
Ik hoop iedereen volgend jaar zondag 7 mei 2023 weer te ontmoeten om mee te doen op dit altijd
gezellige toernooi.
Ik wil ook de onderstaande personen BEDANKEN.
Deelnemers – voor deelname,
Patricia – voor verzorgen van eten en drinken aan de bar.
Corrie en Anna – voor verzorgen van de loterij en het rondgaan van de kaas en worst.
Stef – voor het maken en beschikbaar stellen van het alom bekende tafeltennis tafeltje met batjes.
Ik zou zeggen tot volgend jaar, zondag 7 mei 2023.
Met vriendelijke groet,
Leon van Esch
Organisator en wedstrijdleider TIOS’51
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Toernooi bij Tielse TC.
We kijken terug op een gezellig OTC-toernooi, met leuk spel in vijf poules.
Winnaars (uit mijn geheugen; fouten voorbehouden):
 A: 1. Henny Pouw 2. Omar BahIJ
 B: 1. Gert Willemse 2. Frank Vonk
 C: 1. John van den Brug 2. Lucien Tebbe
 D: 1. Karl Wijnen 2. Mario Smits
 E: 1. Ton van der Bijl 2. Peter Blomsteel

Er was één late afmelding (ziekte) en één “no show” - toch fijner als het wel even doorgegeven wordt.
Jeroen Scheerder.

TOERNOOIAGENDA 2022
9 januari: ttv Xerxes, Rotterdam
VERVALLEN

30 januari: VTV Nieuwegein

VERVALLEN
13 februari: ttv de Repelaer, Spijkenisse
Accommodatie: Salamanderveen 350, 3205 TG Spijkenisse, tel: 0181-640516
Inschrijven bij: Inschrijven bij: Rinus van Lier
Tel: 06-54213876 e-mail: rinus.vanlier@upcmail.nl
Routebeschrijving: www.ttvderepelaer.nl

6 maart: ttv ALEXANDRIA’66, Rotterdam
Accommodatie: Tattistraat 23-25 (ingang Romanohof) tel: 010-2024618
Inschrijven bij: Nico de Lange, email: secretaris@ttv-a66.nl of telefonisch 06-12956842

13 maart: DTTC’78 Appingedam
Accommodatie: Gymzaal “De Delta” Pastorielaan 2, 9901 CE Appingedam,
routebeschrijving op website.
Inschrijven bij: Ruud Peters, tel: 0598-786564, e-mail: rudi.en.corry@kpnplanet.nl

3 april Tielse TC Tiel
Accommodatie: Beethovenstraat 24, 4003 KX Tiel tel.: 0344 623676.
Informatie: zie tielsetc.nl, of vraag otc@tielsetc.nl.
Inschrijven bij: Jeroen Schreerder, e-mail: otc@tielsetc.nl
9

24 april - Nederlandse Kampioenschappen Veteranen te Schiedam
Accommodatie: Margriethal, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam. Tel: 010-4700791

Aanvang dubbel
Aanvang enkel

10.00 uur
13.00 uur
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Informatie en inschrijfformulieren op de website
Openbaar vervoer: TRAM lijn 21of 23 / Bus 51 of 125 halte Margriethal.
TREIN: Rotterdam-Hoek van Holland: Station Schiedam-Nieuwland (5 minuten lopen).
AUTO: rijksweg A20. Vanuit Rotterdam richting Hoek van Holland: afslag Schiedam-Noord,
onderaan bij verkeerslichten rechts, volgende kruising links. Vanuit Beneluxtunnel/Vlaardingen,
afslag Schiedam-Noord, bij kruising linksaf, rotonde 2e afslag rechts, middelste baan houden
tot stoplichten en dan rechtdoor.
1 mei: TTV TIOS’51, Tilburg
Accommodatie: Hal TTV TIOS’51, Bladelstraat 2a, (achter Thermen Tilburg,
naast Scouting Rey de Carle), Tilburg, tel:013-5711139
Inschrijven bij: Leon van Esch. Tel: -013 - 5441650 e-mail: senioren@tios51.nl

5 juni Vlaanderen - Nederland Opdorp-Bruggenhout
Spelers worden uitgenodigd.

28 augustus: TTV Midstars Middelstum
Accommodatie: Coendersweg 15 A, 9991 CC Middelstum, tel: 085-8779660
**Inschrijven bij: Peter Streurman, tel: 06-53775212,
e-mail otc-toernooi@midstars.nl
4 september: HTTC Houten

Accommodatie: Kruisboog 123994 AE Houtentel. 030 – 639 06 58
Inschrijven bij: Ruud van Rheenen, ruud.v.reenen@hotmail.com

11 september: ttv GISPEN, Culemborg
Accommodatie: Sporthal aan de Pinksterbloem, tel: 0345-514117
Inschrijven bij: Mario Lenting, tel: 0347-370773,06-51096556, e-mail:
corrine.mario@gmail.com
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18 september: ttv Scyedam, Schiedam
Accommodatie: Dr. Kuyperlaan 4, Schiedam, tel: 010-4730101
Inschrijven bij: Dick Vos, tel:010-4702067, e-mail: treesdick_7@hotmail.com

25 september: TTV Buitenpost
Accommodatie: TTV Buitenpost, Marconistraat 1-A 9285 WG Buitenpost
Inschrijven bij Rolf van Essen tel: 06 42546978 e-mail: rolf.essen@gmail.com

2 oktober: Het Markiezaat, Bergen op Zoom
Accommodatie, Sportpark Staakberg, Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom, tel:
0164-260149
Inschrijven bij: Hanny Rosenboom, tel: 0165-511117, e-mail: jrosenboom@ziggo.nl
Geen zwarte zolen in de zaal

16 oktober: ttv Irene Tilburg
Accommodatie: Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg, tel: 013-5451100
Inschrijven bij: Raymond Batten, tel: 06-17517627, e-mail: rbatten@ziggo.nl

23 oktober: ttv SHOT, Soest
Accommodatie: Willaertstraat 49c, 3766CP in Soest
Inschrijven bij: Martin Briët, tel: 035-6035595, e-mail: martin.briet@shot.nl

30 oktober: ttv Emmeloord
Accommodatie: van Diggelenstraat 11, Emmeloord, tel: 06-41569170
Inschrijven bij: Ab Kooijman, tel: 0527-616007, e-mail:
abkooyman@hetnet.nl
13 november: ttv SLAGVAARDIG, Rheden
Wil ten Bras memorial
Accommodatie: direct langs de snelweg A348 aan de IJsselsingel 3, Rheden,
tel:026 - 495 41 56
Inschrijven bij: Marcel Bodt, mbodt@live.nl, Tel. 0615896817
20 november: ttv UTTC, Utrecht
Otto Verweij Memorial
Accommodatie: Duurstedelaan 14A, 3525 AR Utrecht (Hoograven)
Inschrijven bij: Ton van Ginkel, tel: 06-51371292, e-mail: tonvginkel@msn.com
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4 december: ttv Hilversum
Accommodatie: Vaartweg 52 (achter gymnasium), Hilversum, tel: 035-6233388
Inschrijven bij Wim Oud, tel. 06-57706365, e-mail wim_oud@planet.nl

...Straight to the finish
Processen voor de galvano- en laktechniek!
Industriële ontvettingen
Alle galvanische zink processen
Passiveringen en sealants
Tevens alle processen voor
QUALICOAT/GSB
QUALISTEELCOAT
Alle typen fosfateringen
Non-chrome passiveringen
KTL/ATL lak systemen
Bemiddeling in installatiebouw!
HAWKING Benelux BV
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TELEFOON: 073 656 52 32
WWW.HAWKINGBENELUX.COM
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