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Welkom bij Oudenbossche tennis Club 

Heel hartelijk dank dat u heeft gekozen om lid te worden bij onze prachtige 
tennisvereniging  OTC .  

Onze zeer actieve tennisvereniging, opgericht in 1934, bestaat momenteel uit zo'n 
bijna 400 leden waarvan 60 jeugdleden. Met een capaciteit van in totaal 6 goed 
onderhouden gravelbanen en 4 smashcourtbanen, allen verlicht, bieden wij onze 
leden een optimale tennisgelegenheid aan gedurende het hele jaar. 

Ons geheel vernieuwde paviljoen (juni 2020) biedt de mogelijkheid om vóór, tijdens 
en na actieve tennis inspanningen onder het genot van een drankje en een hapje 
bij te praten met andere leden.  

Wij gaan er vanuit dat je snel je weg zult vinden binnen onze vereniging, maar ook 
al lukt dat niet dan staan diverse mensen, waaronder onze wervings coach, klaar 
om je op de weg te helpen. 
 
In deze wegwijzer vindt je hadinge weetjes en tips die je hierbij helpen. 

Wij hopen je binnenkort persoonlijk te begroeten op groene tennispark in het hartje 
van Oudenbosch. 

Oudenbossche Tennis Club 
De Baarlebossche 7 
4731 GR  Oudenbosch 
Telefoon: 0165-312988 
E-mail: info@otc34.nl  
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Bestuur 

Voorzitter: Mario Stolker 
voorzitter@otc34.nl 
06 42 20 90 10 
 
Penningmeester: Corine van Gaans-Wagenmakers 
penningmeester@otc34.nl 
06 24 48 83 13 
 
Secretaris: VACATURE 
secretaris@otc34.nl  
 
Bestuurslid Jeugd: Debora de Leeuw van Weenen 
jeugdcommissie@otc34.nl 
06 31 34 02 30 
 
Bestuurslid Wedstrijd-tennis & Training (SWT): Patricia van Unen 
competitieledier@otc34.nl 
06 51 47 96 09 
 
Bestuurslid Barcommissie en kantine: Freddie Konings 
bardienst@otc34.nl 
06 34 93 14 52 
 
Bestuurslid beheer Technische Park (TPC): Toon Wijnen 
tpc@otc34.nl 
06 53 18 60 22 
 
Bestuurslid Communicatie / Corona: Guus van Hoofstadt 
pr@otc34.nl 
06 23 82 45 03 
 
Bestuurslid Sponsors: Tom Huijskens 
sponsors@otc34.nl 
06 51 33 09 28 
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Nieuwe ledenondersteuning 

OTC vindt het belangrijk dat alle nieuwe leden snel hun weg vinden en het ook naar 
hun zin hebben. Als nieuw lid is dat niet altijd even gemakkelijk en voel je je nog 
wat onwennig.  

• Als je alleen bent hoe vind je een tennis maatje? 
• Ben ik wel goed genoeg om mee te doen met een soos of toernooi? 
• Ik ken nog niemand, waar kan ik mij aansluiten? 

Op alle deze vragen en nog veel meer, heeft onze wervingscoach antwood en helpt 
je je thuis geraken op de vereniging. Je bij hem terecht met al je vragen! 

Zijn naam is Guus van Hoofstadt en hij te bereiken op telnr. 06 23 82 45 03 en 
email: info@otc34.nl 

Meer info zie HIER op onze website 

 

KNLTB.Club app en website  

De KNLTB.Club app kunt u downloaden in Google play of de Apple App Store. 

Na installatie moet u kiezen voor Oudenbossche Tennis Club. U dient in te loggen 
met uw bondsnummer. Voor een wachtwoord moet u klikken op "nieuw 
wachtwoord aanmaken". U krijgt dan een email op dit email adres. Volg de link om 
uw wachtwoord in te stellen.  

Handleiding vindt u HIER op onze website 

Uw inlog gegevens voor de KNLTB.Club app zijn dezelfde als voor de website 

 

Ledenpas 

Uw ledenpasjes is eigenlijk uw ID-card tot de club en bewijs van inschrijving bij de 
KNLTB. Dit pasje wordt aangevraagd zodra u zich heeft aangemeld als lid en als wij 
ook uw pasfoto hebben ontvangen.  Binnen een paar dagen komt uw pasje bij ons 
binnen en leggen wij het klaar achter de bar in ons paviljoen. Dit pasje heeft u 
nodig om op het park te komen en om de achterkant van het paviljoen binnen te 
komen las het gesloten is.  
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Kleding/schoeisel 

Als u nog nooit heeft getennist dan is het verstandig om sportkleding te dragen. Als 
schoeisel volstaat een sportschoen waarvan de zool een zgn. ingelegd profiel heeft. 
Veel sportschoenen zijn voorzien van noppen zoals bijvoorbeeld voetbalschoen 
maar ook loopschoenen. Deze zijn dus niet toegestaan.  

 

Entree tot het park 

Indien de poort tot het park is gesloten, dan kunt u deze mbv uw pas ontgrendelen 
met de paslezer rechts van de poort. Bij het verlaten van het park kunt u de grote 
rode knop indrukken waarmee de poort wordt ontgrendelen. 

 

Paviljoen 

Ons prachtig, nieuw paviljoen en terras is sinds 29 september op last van de 
overheid tijdelijk gesloten ivm de Covid-19 maatregelen. Ook kleedkamers en 
douches mogen niet worden gebruikt. Toilet is wel toegangkelijk. Wij hopen dat wij 
dit paviljoen spoedig weer kunnen heropenen en u daar te verwelkomen 

 

Baanverlichting, douches, toiletten, kleedkamers 

De schakelaars voor de baanverlichting zijn te vinden bij het digitale afhangbord in 
de gang vlakbij de achterdeur. De toiletten, kleedkamers en douches in het midden 
van de gang.  Als u het park verlaat en de baanverlichting brandt, vergewis u zich 
ervan of u de laatste bent. In dat geval verzoeken wij u om de verlichting uit doen. 

De gang is bereikbaar is via het paviljoen. Mocht het paviljoen gesloten zijn dan 
kunt u de deur  van de achteringang gebruiken (beveiligd met paslezer).  

 

Baan reserveren 

U kunt in de zomer gebruik maken van de banen van 08:00-23:00 en in de winter 
van 09:00-22:00. Om te kunnen spelen bent u verplicht om een baan te reserveren 
(minimaal 2 personen maximaal 4). U kunt twee maal per dag, max. 1 dag vooruit, 
reserveren, tussen twee reserveringen dient minimaal 2 uur te zitten. De speeltijd 
is altijd 1 uur per reservering. Reserveren kan op drie manieren: 
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1. Met uw ledenpas aan het digitale afhangbord in de gang bij de toiletten, 
kleedkamers en douches. De gang is bereikbaar via het paviljoen. Mocht het 
paviljoen gesloten zijn dan kunt de achter ingang gebruiken (beveiligd met 
paslezer) 

2. Nog makkelijker is gebruik te maken van de KNLTB.Club app (menu "spelen" 
onderin in het scherm). U kunt dan al een dag vooruit reserveren.  

3. Op onze website. U moet dan wel inloggen. Uw inlog gegevens zijn dezelfde 
als voor de app. 

 

Soos 

De verschillende sozen zijn vrij toegangelijk. Bij soos wordt elke 30 minuten 
gewisseld. U legt uw pasje op de betreffende tafel bij de ingang van het paviljoen 
en die worden door de soos organisator van die avond geschud. Tegen en met wie 
u speelt, wordt dus bepaald door het lot.  

• Damens en heren mix soos - Woensdag (een van de drukste avonden) van 
19:30-23:00 op baan 3 tot en met 7 

• Heren Soos - Donderdag van 19:30-23:00 op baan 4 tot en met 6 (indien er 
meer banen nodig zijn kunnen die dezelfde avond nog bijgevoegd worden) 

• Beginners soos - wordt medio november opgestart 
• Dames soos - Willen we gaan opstarten zodra er voldoende belangstelling 

voor is (zijn we nu aan het peilen) 

 

Lessen 

Mogelijk heeft u al ingeschreven voor lessen bij onze tennisschool Tennis for You. 
Heeft u dat nog niet gedaan, neem dan contact op met Tennis for You - Jeroen 
Melsen (Jeroen@tennisforyou.nl of tel. (06) 51 99 77 27. Wees er op bedacht dat 
het erg druk is bij de Tennisschool en dat mogelijk even kan duren voor u 
geplaatst kan worden. 

 

Mentor tennis 

Wellicht hebt al meegedaan met Mentor Tennis en bent u bekend met het concept. 
Wij hebben dit voor het eerst dit jaar opgestart voor de jeugd en later ook voor 
volwassenen. De ervaringen van onze leden en aspirant leden zijn zeer postief. Wij 
hebben dan ook besloten om dit nog verder uit te bouwen en te integreren in ons 
volledige tennis beleid en activieit. Mentor tennis wordt u gratis aangeboden door 
de vereniging als een verlengstuk van de training.  
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Mentor tennis: Martin Boele is te bereiken op tel: 06 30 26 49 16 en email: 
mentor@otc34.nl 

Meer info zie HIER op onze website 

 

Vrijwillige dienst 

Als u senior/studenten lid bent, dan geldt ook voor u vanaf 1 januari  de 
verplichting om minimaal twee bardiensten te verrichten. Alleen bestuurs- en 
commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. Er bestaat ook de mogelijkheid om 
alternatieve diensten te verrichten. Als u echt niet kan, dan kunt u uw diensten 
afkopen. 

Meer info zie HIER op onze website 

 

Communicatie 

Alle belangrijke informatie communiceren wij tenminste via dit email adres maar 
ook vrijwel altijd via onze website, Facebook OTC34 en de KNLTB.Club app. 

Rechten en plichten: 

• Privacy: https://otc34.nl/privacy_en_cookie_verklaring  
• Statuten:  https://otc34.nl/statuten 
• Huishoudelijk reglement:  https://otc34.nl/huishoudelijk_reglement 
• Park en baanregelment:  https://otc34.nl/park-_en_baanreglement 
• Introduceren:  https://otc34.nl/introduceren 
• Diensten reglement:  https://otc34.nl/dienstenreglement 

 

 


