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Return Nieuwsbrief februari 2019
Naast de feestelijke start van het nieuwe jaar bij de Nieuwjaarsborrel op 7 januari krijgen we
ook nog een bestuurlijke aftrap voor een nieuw sportief jaar.
De uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 14 februari om
20.00 uur heeft u al ontvangen.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening. De voorzitter blikt terug en kijkt vooruit.
Twan Roelands
Mededelingen.
“ “
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25-01-2018.
“ “
Actiepunten vorige vergadering d.d. 25-01-2018.
“ “
Bestuurszaken.
“ “
Invulling vacatures diverse commissies.
“ “
Jan Stekelenburg:
Verslag van de accommodatiecommissie, en hoe verwarmen we in de toekomst ons clubhuis ?
Financiële zaken.
Leen van der Bijl
Pr. en Promoteam. Doorgaan op de ingeslagen weg.
Willie van Druten
Vernieuwde website
“ “
Bar- en wedstrijd commissie
Leen van der Bijl
NTTB competitie en jeugdbeleid
Twan Roelands
Rondvraag en sluiting
“ “
Het bestuur rekent op uw komst op donderdag 14 februari van 20.00 tot 21.30 uur in het clubhuis
aan de Amsteleindstraat 108 A
Tafeltennis lessen bij TTV Return Oss
Met positieve resultaten organiseert Return inmiddels al een aantal jaren tafeltennis lessen.
Vooral voor beginnende tafeltennissen is dit een echte must.
Want als je van begin af aan de juiste technieken aanleert, hoef je later je fouten niet af te leren.
Maar ook voor de gevorderden valt er vaak nog veel te verbeteren.
En mocht je zover zijn om tijdens tafeltennis toernooien of competities mee te willen spelen zijn
er ook tafeltennis lessen, speciaal voor competitie spelers
De lessen, in een reeks van 10 donderdagavonden beginnen op 28 februari 2019
Voorlopig schema:
Van 18.45 tot 20.00 uur voor beginners
Van 20.00 tot 21.15 uur voor gevorderden
Van 21.15 tot 22.30 uur voor competitie spelers
10 Tafeltennis lessen kosten 59,50 euro.
Leden en deelnemers, die lid worden, krijgen 50 % korting en betalen slechts 29,75 euro.
Schrijf snel in op het inschrijfformulier van het informatiebord in sportcafé Return.

Gratis Tafeltennis proefles
Op donderdag avond 21 februari organiseren we voor nieuwkomers en leden proeflessen.
Hier kunnen beginners, gevorderden en competitiespelers proeven of zij hun speelsterkte kunnen
verbeteren. Bij voldoende deelname zijn de lessen gepland zoals bij de tafeltennis lessen, zie zoals
hierboven is aangegeven. Jelco van Grunsven en Pierre Schreuders geven de tafeltennis lessen bij
Return.
Record aantal spelers op de 35 plus morgen van woensdag 16 januari
De 7 tafeltennistafels waren op 16 januari snel bezet.
Met 3 dubbel spelen en 4 enkel, genoten 20 spelers van het tafeltennissen, terwijl de meeste
stoelen in het sportcafé ook nog bezet waren.
Gelukkig is er op de donderdag van 9.00 tot 16.00 uur gelegenheid om te tafeltennissen .
Return NTTB Meerkamp, “effe d’r wir inkomme”
TTV Herpen, Veghel, Never Despair, Rotac Rossum en uiteraard Return schreven vooraf in en
totaal namen er 27 spelers deel aan de oefen Meerkamp.
Op de tafels 1 en 2 speelden 1e en 2e klasse niveau NTTB. Tafel 3 werd een Meerkamp met 3e
klasse spelers. Op tafel 4, 6e en 7e klasse spelers.
De bar werd gastvrij en vakkundig gerund door Jeanne en Frans Kregting. Gezelligheid en sportieve
strijd gegarandeerd dus.
We kunnen terug kijken op een avond met mooie en spannende wedstrijden en er werd dus al volop
“warm gelopen” voor de competitie die vrijdag 1 februari weer van start gaat.
De volgende winnaars gingen met een lekkere fles Oss bier voldaan naar huis:
- Ferry van Rooy, winnaar poule 6e/7e klasse
- Wouter van der Voort, winnaar poule 3e klasse
- Hans Swinkels, winnaar troost ronde 1e/2e klasse
- Rob Moorman, winnaar winnaars ronde 1e/2e klasse
Twan Roelands
Zondag 24 maart welpen tafeltennistoernooi
Op 4 zondagen organiseert het RBW een welpen voorjaars tafeltenniscompetitie in de driehoek
Veghel, Oss, Nuland. Het betreft een regionale tafeltennis competitie voor de beginnende jeugd
spelers. Op zondag 24 maart is T.T.V. Return met onze accommodatie aan de Amsteleindstraat
gastheer voor deze jeugd competitie.
Niet alleen de ouders van de drie deelnemende jeugdleden van Return zijn welkom, maar voor alle
leden is het leuk om te zien hoe de jongste spelers kennismaken met het wedstrijd element in de
tafeltennissport.

