
 

 

 

Old Timers Club Nederland 

Waarschijnlijk doet de naam in eerste instantie denken aan oude auto’s.                                     

Niets is minder waar. 

De OTC Nederland is opgericht in 1981 door tafeltennissers en is de organisatie van en voor 

tafeltennisveteranen in Nederland.                                                                                                   

De OTC telt ongeveer 450 leden. 

Dit zijn allen tafeltennissers van 40 jaar en ouder die de doelstellingen van de OTC 

onderschrijven. 

Doel en activiteiten. 

De OTC is de belangenorganisatie van tafeltennisveteranen in Nederland.                                       

Bijna wekelijks worden er overal in Nederland onder auspiciën van de OTC door 

tafeltennisverenigingentoernooien georganiseerd voor veteranen in diverse leeftijd-  en 

speelsterkteklassen. 

Het Bestuur verleent, indien gevraagd wordt, ook graag medewerking aan verenigingen, die zelf 

zo’n veteranentoernooi in hun eigen omgeving willen organiseren. 

De OTC bied ook aan die leden, die zelf de tafeltennissport niet meer actief beoefenen, een goede 

gelegenheid om door het bijvoorbeeld het bezoeken van toernooien de vroegere teamgenoten en 

verenigingsleden weer eens te ontmoeten en oude vriendschapsbanden weer aan te halen. 

Nederlandse Kampioenschappen Veteranen. 

Het Bestuur organiseert onder auspiciën van de NTTB jaarlijks de Nederlandse 

Kampioenschappen Veteranen. 

OTC winkel  

De mogelijkheid bestaat om diverse artikelen (waaronder ons eigen clubshirt) te kopen.                

Deze zijn  te betellen bij de penningmeester (zie OTC bulletin). 

Bulletin. 

De leden ontvangen 5x per jaar het bulletin. Hierin worden de toernooien aangekondigd en de 

verslagen van de gehouden toernooien gepubliceerd. Alsmede de bestuurlijke mededelingen en 

nieuws van de verenigingen. 

 

 

 

 



 

 

Lidmaatschap. 

Het lidmaatschap van de OTC Nederland staat open voor ieder die 40 jaar of ouder is en het tafeltennis 

een warm hart toedraagt. 

Aanmelden kan bij onze penningmeester. Via mail, telefoon of op de toernooien. Bestuursleden geven 

graag de gewenste informatie. 

 

Contributie. 

Per 1-1-2022 is de contributie € 14.00 per jaar * eenmalig inschrijven van € 3.50 

Indien gewenst lidmaatschap van de NTTB € 20.00 

 

 

 

Functie Naam/Adres Telefoon/e-mail 

   

Voorzitter/ Ton van Ginkel 06-51371292 

Toernooileider:  Kruyderlaan 29-3  

3431BM Nieuwegein                                                       

tonvginkel@msn.com                                       

   

Secretaris Enne Wierda 0343-456293/0637405395 

 Oranjestraat 13           

3958XR Amerongen              

ennejacob@gmail.com 

 

Penningmeester/ Willem Strasters  075-6421053 / 06-22283962 

Ledenadministratie Riemenmaker 18 otcnederland@yahoo.com  

 

 

1531 PH Wormer                                                       

t.n.v. OTC Nederland, Wormer 

 

Webmaster: 

 

Roan van der Ploeg   

 

roan@beetlebtain.nl 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de OTC Nederland en machtig ik de penningmeester om jaarlijks het 

contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. 

 

Naam: ……………………………………………………………………Voorletters: ……………………………… 

 

Roepnaam: ………………………………………………………………Geboortedatum: ………………………. 

 

Straat: ………………………………………………………………..NR: …………………………………………… 

 

Postcode: ……………………………………Woonplaats: …………………………………………………………… 

 

Telefoon: …………………………………….Bank: …………………………………………………………………… 

 

Emailadres: …………………………………………………… Vereniging: ……………………………………….. 

 

Afdeling: ………………………………………………………… Speelklasse: ……………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………Handtekening: ……………………………………………………                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPSTUREN OF MAILEN NAAR: 

 

BESTUUR VAN OTC NEDERLAND 

T.a.v. Willem Strasters 

Riemenmaker 18 

1531PH Wormer 

Mail: otcnederland@yahoo.com 
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