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Para tafeltennis activiteiten 
 
Volop Publiciteit Return najaarsactiviteiten. 
Om tafeltennissen bij Return steeds onder de aandacht te brengen is er voor het najaar weer een 
uitgebreid publiciteitsplan  gemaakt.  
* Aandacht voor het bedrijven tafeltennistoernooi op het evenementenbord op het clubhuis. 
* Poster in het clubhuis bierproeverij op vrijdag 23 augustus. 
* Woensdag 4 september ¼ pagina advertentie in weekblad Regio Oss: 
  Gratis proefles bij Return op donderdag 20 september. 
* Woensdag 11 september redactionele ondersteuning weekblad Regio Oss: 
  Gratis proefles op donderdag 20 september. 
* Woensdag 18 september 1/4 pagina advertentie in weekblad Regio Oss:  
  Tafeltennislessen 10 lessen  
* Woensdag 25 september redactionele ondersteuning in weekblad Regio Oss: 
  Tafeltennislessen 10 lessen  
* Woensdag 2 oktober persbericht in weekblad Regio Oss:  
   Geslaagd Return bedrijventoernooi op donderdag 27 september 
* Van 7 tot 28 oktober 3 borden langs de toegangswegen, Haren, Ravenstein en Graafsebaan    
   Oss, voor aankondiging Familie- en vrienden toernooi op zondag 27 oktober 
* Woensdag 9 oktober ¼ pagina advertentie in weekblad Regio Oss: 
   Familie- en vriendentoernooi op zondag 27 oktober 
*Woensdag 16 oktober redactionele ondersteuning in weekblad Regio Oss  
   Familie-en vriendentoernooi op zondag 27 oktober 
 



Bierproeverij 
Vanwege het succes van de vorige wijn- en bierproeverijen bij Return, organiseren we op vrijdag 
avond 23 augustus een speciaal bier proefavond, voor alle leden en hun partners voor een 
gezellige speciaal bier proeverij op vrijdagavond  vanaf 20.00 uur 
Voor alle te proeven speciaal bieren van bierbrouwerij “de Muifel“ uit Oss, en de daarbij behorende 
hapjes zijn de kosten slechts 15,00 euro p.p. 
Schrijf nu in op het formulier op het informatiebord.  
 
Clubkampioenschappen enkelspel zondag 8 september 
Wie wordt dit jaar de nieuw Return clubkampioen?  Schrijf je nu in en doe mee op zondag 8 
september. Dit kan via het inschrijfformulier op het informatiebord in sportcafé Return of per e-mail 
naar t.roelands@ziggo.nl  Op 8 september is het clubhuis vanaf 9.30 uur open en de wedstrijden 
beginnen om 10.00 uur 
 
Informatie NTTB competitie jeugd en senioren 
In de NTTB najaarscompetitie is Return met liefst 6 senioren teams en een jeugd team 
vertegenwoordigd. De indelingen van de NTTB verwachten we medio augustus. Zodra deze 
bekend zijn publiceren we de diverse klassen op het publicatie bord dat speciaal voor de NTTB en 
BBTF spelers bestemd is. Het bord hangt in multifunctionele ruimte. 
 
Informatie BBTF competitie 
Begin oktober start de BBTF competitie weer. Dit is de Bossche Bedrijven tafeltennis Federatie en 
de deelnemende clubs zijn gecentreerd rond den Bosch. Deze competitie is meer recreatief en er 
doen waarschijnlijk weer twee teams mee. Mocht U mee willen doen, neem dan contact op voor 
meer informatie met Leen van der Bijl of Jan Stekelenburg. 
 
Gratis proef tafeltennisles op donderdag 19 september 
Het is intussen een vaste gewoonte dat Return zowel in het voorjaar als in het najaar 
tafeltennislessen organiseert. De lessen zijn niet alleen bedoeld voor nieuwe leden maar vooral 
ook voor bestaande leden. Op drie verschillende niveaus wordt lesgegeven, voor beginners, 
gevorderden en voor competitie spelers. 
Gebleken is dat alle cursisten van de tafeltennis lessen hun techniek en spelinzicht verbeteren. 
Maak kennis met de tafeltennislessen door deelname aan een gratis proefles. 
Schijf nu al vast in op het inschrijfformulier.  
 
Bedrijven tafeltennistoernooi op donderdag 26 september 
Sinds jaar en dag organiseert Jan Stekelenburg  op de laatste donderdag van september het 
Return bedrijven toernooi. Aan belangstelling voor dit gezellige toernooi is nooit gebrek. Meestal 
zijn het vaste trouwe bedrijven die er voor hun medewerkers een fraai bedrijfsuitje van maken. 
Na een sportief treffen worden vaak tot in de kleine uurtjes de kelen nog gesmeerd. Inschrijven is 
al mogelijk. Met 4 sportieve collega`s vorm je al een team.  
 
Start 10 tafeltennislessen op donderdag 3 oktober 
Jelco van Grunsven en Pierre Schreuders, de tafeltennisleraren van Return, beginnen op 
donderdagavond 3 oktober weer aan een serie van 10 tafeltennislessen. Op drie verschillende 
niveaus wordt tafeltennisles gegeven. Door te werken met kleine groepen is er persoonlijke 
aandacht voor individuele training  voor elke speler. Naar mate het niveau stijgt is er ook meer 
aandacht voor coaching, door samen een wedstrijd na te bespreken.  
Schrijf je in, op je eigen speelniveau, op het inschrijfformulier.  
 



Familie- en vrienden tafeltennistoernooi zondag 27 oktober 
Om leden de gelegenheid te geven om familie en vrienden  kennis te laten maken met de 
tafeltennissport, houdt Return op zondag 27 oktober een Familie- en vrienden toernooi. Met een 
mix van 4 sportievelingen uit de familie- of vriendenkring vorm je al en team om mee te doen. De 
wedstrijd organisatie doet hun uiterste best om spelers van gelijke sterkte tegen elkaar uit te laten 
komen. De kosten zijn slechts 6,00 euro per persoon, inclusief een goed verzorgde lunch. Bij het 
invullen van inschrijfformulier wordt al rekening gehouden met een zo goed mogelijke voorselectie. 
Inschrijfformulieren zijn te downloaden vanaf de Return Website. 
 
Booking.com en sponsorklik 
Beste leden, bestelt U wel eens een hotel of reis via booking.com? Ga dan de volgende keer eerst 
naar sponsorkliks en type bij ”wie wilt U sponsoren”  Return Oss. Als dat is gevonden kunt U van 
sponsorkliks uit naar booking.com (of andere webwinkels) en gewoon bestellen. Afgelopen juni 
waren twee personen van de club die dat deden bij booking.com en dat levert Return 45.92 Euro 
op, terwijl het de boekers niets extra kost ! 
      
Datum Winkel Status Bestelbedra

g 
Commissie 

 
27-6-2019 Booking.com P 664.00 26.56  

5-6-2019 Booking.com P 484.00 19.36  

      
 
Frans van de Leemput hersteld. 
Gelukkig is Frans van de Leemput, na zijn operatie en de noodzakelijke herstelperiode weer in ons 
midden. Op vele fronten hebben we Frans gemist. Als vaste barman op de woensdagochtenden bij 
de senioren. Maar ook als vrijwilliger in het schoonmaakteam op de 2 wekelijks schoonmaak dag 
van 9.00 tot 11.00 uur. 
Met veel plezier is Frans weer terug! 
 
Klusweekend zaterdag 21 en maandag 23 september 
Hoewel er elke maandagmiddag door een klein team werkzaamheden in het clubhuis worden 
uitgevoerd is het toch nodig om met een flink aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen te 
steken. Er zijn altijd achterstallige werkzaamheden die met een gezamenlijke aanpak vlot kunnen 
worden uitgevoerd. Immers vele handen maken licht werk. Daarom roept Jan Stekelenburg 
handige vrijwilligers op, om in te schrijven om een handje te helpen tijdens de klusdagen op 
zaterdag 21 en maandag 23 september. 
We beginnen om 9.00 uur tot s `middags 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. 
 
De tafels gaan weer terug naar de vertrouwde opstelling. 
Om de vloer van de tafeltenniszaal zo min mogelijk op bepaalde plaatsen te laten slijten hebben 
we er voor gekozen om de tafeltennistafels regelmatig te verzetten. De iets rustige zomerperiode 
hebben we uitgekozen voor een opstelling van 6 tafels. Maar op maandag 19 augustus gaan de 
tafeltennistafels weer terug naar de vertrouwde opstelling van 7 tafels, zodat we de verwachte 
drukte weer aankunnen. 
 
Hordeuren tegen insecten  
Om te voorkomen dat vervelende insecten onze tafeltenniszaal binnen vliegen, is er aan de nood 
in- en uitgang een hordeur geplaatst. Het is natuurlijk wel zaak bij het openen van de nooddeur, 
om bij warm weer gelijktijdig de hordeur te sluiten, zodat de vliegen en zo buiten blijven. 
Op 19 augustus wordt er ook een hordeur geplaatst bij de nooduitgang op de 1e verdieping.   
 



Enquête bij de leden 
Met 10 vragen probeert het bestuur te polsen naar de tevredenheid bij de leden in zijn 
algemeenheid  en over de communicatie middelen van Return in het bijzonder. Intussen zijn er 36 
enquête formulieren ingevuld. Voor wie zijn mening graag wil laten horen, nodigen we je uit om de 
10 vragen op het formulier te beantwoorden. De enquête formulieren liggen op de bar.  
 
Ferry van Rooij 
Ons bestuurslid jeugdzaken, Ferry van Rooy, heeft te kennen gekregen dat er voor de afwijkende 
stand van zijn voet geen aangepaste sportschoenen voor handen zijn. Omdat het tafeltennissen 
daarom voor hem wel heel erg moeilijk gemaakt wordt, heeft Ferry jammer genoeg maar 
begrijpelijk besloten met het actief tafeltennissen te stoppen. 
  
Paratafeltennis 
Zoals jullie misschien al wel hebben gezien op de website is het gedeelte over het paratafeltennis 
aangepast. Paratafeltennis is tafeltennis voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, en wordt dus ook aangeboden bij onze club. Voor meer informatie vraag dan even naar 
de mogelijkheden bij onze paracoördinator:  Koen Bongers. Heb je misschien een vriend/familielid 
/kennis die wellicht interesse heeft in het paratafeltennis? Er zijn verschillende mogelijkheden om 
deze sport te kunnen beoefenen, en dat kan dus ook bij Return! 
Nadat Koen Bongers het seizoen afsloot met een derde plaats in zijn poule, in zijn klasse op het 
NK in Rotterdam begin Juni, was hij toch wel redelijk tevreden over het seizoen. Koen  heeft weer 
stapjes gezet, en dat komt mede door de trainingen die bij Return aangeboden werden. De 
Geffenaar heeft verschillende toernooien gespeeld, en daar redelijk gepresteerd Zijn doel voor 
volgend jaar is om dat weer te doen en wellicht een stap te maken naar een hogere klasse. Ook 
aankomend seizoen  worden er weer mooie Para ranglijst toernooien georganiseerd waar Koen 
aan mee doet. 
 
Para trainingsdag TTV Return op zondag 17 november. 
De Nederlandse Tafeltennis bond heeft ons gevraagd of Return gastheer wil zijn van een 
trainingsdag voor paraspelers uit de verre regio. In overleg met Twan Roelands is  
overeengekomen om de zaal beschikbaar te stellen op 17 November. 
Deze para training is s' ochtends voor de jeugd en in de middag voor volwassenen. De training 
staat onder leiding van Lumen Dekker, Bondscoach en Gerald van Grunsven, de rolstoelspeler uit 
Herpen die in 2020 naar Tokyo wil.  
Opgeven kan bij Koen Bongers: koenbongers@hotmail.com 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 



 


