
                                                  
 
Return Nieuwsbrief mei 2019 
 
Op naar 125 leden.  
Op 1 mei stond de teller van het aantal leden bij Return op 122. Met een beetje goede wil mogen we 
deze zomer het 125e lid begroeten. Niet alleen de jubileumcampagne, om 8 keer gratis te komen 
tafeltennissen, heeft hier aan bijgedragen, maar nog meer de vele Return fans die regelmatig buren, 
vrienden of bekenden mee brengen om kennis te maken met het ontspannen tafeltennissen in ons 
clubhuis. Met dank aan alle Return fans!  
 
Resultaten TTV Return teams in de NTTB Voorjaarscompetitie 2019 
 
Jeugd NTTB 
Jongste jeugdteam. 
Op  zondag 14 april werden Don -C Uijen, Christiaan v.d Bogaard en Kristian v.d. Hoven  
kampioen in het RBW voorjaarstoernooi.  
Een prachtig prestatie, die we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Op maandag 6 mei worden 
Don-C, Christiaan en Kristian tussen 18.30 en 19.00 uur met een parelmoer witte Jaguar, 
persoonlijk thuis afgehaald om feestelijk naar de huldiging in de Amsteleindstraat 108 A te brengen.  
 
Team 1, 2e klasse junioren 
Onze jeugdteam is met overmacht kampioen geworden, met maar liefst 15 punten voorsprong op de 
nummer 2. Super gedaan: Ralf/Daan/Stef/Alan. 
De kampioenen worden maandag 6 mei thuis, in hun Return outfit, opgehaald en naar het clubhuis 
van Return gebracht. Dit team wordt om 19.00 uur bij het clubhuis verwacht voor de huldiging. Alle 
ouders en hun familie, maar ook leden van Return zijn hierbij uitgenodigd om vanaf 19.00 uur bij 
de aankomst van de kampioenen aanwezig te zijn.  
Na een halfuurtje tafeltennissen volgt de officiële huldiging. 
 
Senioren NTTB 
 
Team 1: Rob Moorman/John/Pierre/Tim. 
In de sterke 1e klasse NTTB kwam ons vaandelteam 3 punten op het einde tekort voor klasse 
behoud. Helaas is dus degradatie naar de 2e klasse een feit, maar wel met opgeheven hoofd! 
Team 2: Melvin/Rob vd Heijden/René/Jeroen. 
Ons 2e nttb team is op een keurige 2e plaats geëindigd! 
Team 3: Peter/Mike/Nicky/Twan. 
Dit team heeft zich prima gehandhaafd en is uiteindelijk als 4e geëindigd! 
Team 4: Nol/Ferry/Leon/René. 
Na een prima start van de competitie kon helaas op het eind toch de degradatie niet worden 
ontlopen. De mannen kwamen 2 punten tekort voor klasse behoud.  



We hopen in het najaar op een snelle terugkeer naar de 6e klasse! 
Team 5: Elena/Carel/Henk/Nicole/Bert. 
Ons 5e team heeft een stabiele competitie gespeeld en werd uiteindelijk een 4e plaats behaald in de 
7e klasse. Vervolgens werd in de daaropvolgende extra poule, 2 overwinningen en 1 nederlaag 
behaald. 
 
Het verheugt ons dat we in het komende najaar met een extra team in de 7e klasse gaan spelen. 
 
Resultaten TTV Return teams in de BBTF competitie 2018-2019 
 
Het 1e team bestond uit Leon/Nol/Jan/Leen en het 2e team uit Hans/Frits/Helmut en Ferry als 
regelmatige invaller. De eindstand in de tweede klasse van de BBTF werd: 

 
 
In het komende najaar gaan we een extra team van TTV Return inschrijven die in de 1e klasse zal 
gaan spelen. 
 
De vernieuwde Return website is klaar. 
Vanaf vandaag is de vernieuwde website kant en klaar. Kijk eens op www.ttvreturn-oss.nl voor het 
resultaat. Met dank aan ons lid Damiaan van Vliet, die met zijn bedrijf, Albus Webdesign, zich 
hiervoor heeft ingezet. 
Peter Bax blijft voor de invulling van de Return Website zorg dragen.  
 
Geslaagde wijnproeverij 
Om de lancering van de vernieuwde Website extra glans te geven is er vrijdag avond 3 mei, in het 
Return sportcafé, een wijnproeverij georganiseerd. Met meer dan 30 gasten hadden Jurgen Zeegers 
en zijn assistent Carli Pellegrom van slijterij en wijnhandel Caves Hubert Zeegers, hun handen vol 
om de glazen gevuld te houden. 
We kunnen terug kijken om een zeer smaakvolle en leerzame avond.  
 
Bedrijven tafeltennis toernooi op vrijdagavond 10 mei om 20.00 uur  
Behalve dat bedrijven voor een personeelsuitje ons sportcafé en de tafeltenniszaal kunnen huren 
zijn er ook 2 bedrijven toernooien per jaar. 
Voor het voorjaars tafeltennistoernooi voor bedrijven op vrijdag 10 mei, zijn nog enkele teams van 
4 collega`s, welkom.  
 
Laatste tafeltennis lessen van het voorjaar zijn op donderdagavond 16 mei 
Doordat op 14 maart en 25 april de tafeltennislessen, vanwege vakanties, niet doorgingen zijn de 



inhaallessen gepland op donderdagavond 9 en16 mei. 
 
Donderdagavond 23 mei uitwisseling in Afferden GLD 
Hoewel het inschrijfformulier met deelnemers voor de uitwisseling met Afferden al aardig vol loopt 
is er nog plaats voor enkele enthousiaste tafeltennissers. 
Duo competitie begint op vrijdagavond 31 mei 
Op vrijdagavond 31 mei begint de duo competitie. Deze regionale competitie, georganiseerd door 
de tafeltennis verenigingen OTTC, Return, Schaijk en Herpen, worden gedurende drie 
vrijdagavonden op verschillende locaties gehouden. 
31 mei en 14 en 21 juni 2019 
Inschrijven is nog mogelijk op het inschrijfformulier in het clubhuis. 
  
 
 


