
 

 

 

 

 

 

 

 

Return Nieuwsbrief Februari en Maart 2020 met Corona virus informatie 

 

 

 

 

Maatregelen Corina virus 
Het Return bestuur houdt m.b.t. het Corona virus de vinger aan de pols en volgt 

nauwlettend de adviezen van het RIVM. 

Voor de leden van Return betekent het dat de meeste tafeltennisactiviteiten bij Return 

vooralsnog normaal doorgaan. Behalve de donderdagmiddag groep, die heeft te 

kennen gegeven a.s. donderdagmiddag niet te tafeltennissen.  

Wel laten we het sportief  handen schudden of high five na een partijtje tafeltennis 

achterwege. Ook respecteren wij het advies om bij symptomen van verkoudheid niet 

naar het clubhuis te komen. 

In combinatie met koorts adviseert het RIVM om de GGD te bellen. Mocht in de 

gezins- familie of kennissenkring het Corona virus geconstateerd zijn neem dan geen 

risico en kom niet naar het clubhuis. Eveneens ondersteunen wij het advies om vaker 

dan normaal de handen te wassen.   

Vooralsnog gaan de drie tafeltenniscursussen van de tafeltennisschool op 

donderdagavond gewoon door. Jelco, de trainer is weer beter en draagt geen 

besmettingsgevaar.  

Ook de woensdag en donderdagmorgen blijft het clubhuis gewoon open om te 

tafeltennissen en ook de maandag- en woensdagavond. 

De trainingen voor de jeugd op maandag- en woensdagavond gaan normaal door. 

De organisaties van de BBTF en NTTB competitie  hebben besloten per direct te 

stoppen met de wedstrijden i.v.m. het Corona virus. 

 

Laatste nieuws: Donderdag Morgen vanaf 10.30 geen water, dus geen gelegenheid tot 

douchen 



 
Inhoudsopgave: 

Wijzigingen in het jaarprogramma: wijnproeverij en bedrijven tafeltennistoernooi in het voorjaar  

Nieuwe data voor activiteiten: Uitwisseling Afferden in Oss, duo competitie in mei, klussendagen.    

Drukte elke woensdagmorgen.  

Record aantal deelnemers tafeltennis sportschool 

Alan Huynh was op NK Zwolle. 

Finale senioren dubbelcompetitie op donderdag 9 april  

50e Maasland tafeltennistoernooi 

 

Wijzigingen Return jaarprogramma. 

1. Op de geplande datum van vrijdagavond 24 april voor de te houden wijnproeverij heeft de 

NTTB maar liefst drie Return teams gepland, om de senioren competitie te spelen in onze 

tafeltenniszaal. Dat wordt wel erg druk, om die reden hebben we de wijnproeverij verplaatst 

naar vrijdagavond 15 mei om 20.00 uur. 

2. Door omstandigheden is de datum van het Return bedrijven tafeltennistoernooi verzet van 

vrijdagavond 8 mei naar donderdagavond 14 mei.Met een team van 4 sportieve collega`s 

kun je al in schrijven!  

3. De Return feestavond is op zaterdagavond 10 oktober, noteer de datum vast in de agenda. 

Wie vindt het leuk om mee te organiseren? Meld je aan bij Melvin van Zandvoort. 

 

Nieuwe data vastgesteld voor enkele evenementen. 

Uitwisseling Afferden is op vrijdagavond 29 mei om 20.00 uur in ons eigen clubhuis. Inschrijven op 

het inschrijfformulier op het informatie bord.  

De datum van de Duo competitie in mei volgt zo spoedig mogelijk i.v.m. overleg met OTTC. 

De data voor de klussen dagen in september volgen ter zijner tijd.  

 

Drukte elke woensdagmorgen. 

Op de gezellige woensdagmorgen wordt het steeds drukker in het clubhuis van Return. Met vaak 

meer dan 30 spelers drukte zowel in de tafeltenniszaal, maar zeker ook in het Return Sportcafé. 

Laten we het een 'luxe probleem' noemen, dat toch opgelost dient te worden. 

Zodra het Corona virus Brabant heeft verlaten nodigen we de leden en in het bijzonder de 

woensdagmorgen spelers uit om te overleggen om een oplossing te vinden om het iedereen naar de 

zin te maken. De bedoeling is dit te doen op het einde van de woensdagmorgen van 11.30 tot 12.30 

uur. Op een later moment maken we de exacte datum van het overleg bekend  

Willie van Druten zal aan de hand van de probleemstelling en een aantal positieve suggesties samen 

met jullie tot een voorstel  komen, om aan het bestuur voor te leggen.   

 

Record aantal deelnemers tafeltennis sportschool. 

Met maar liefst in totaal 29 deelnemers aan de tafeltennislessen beleefd de Return tafeltennis 

sportschool dit voorjaar een record aantal cursisten. 

10 leerlingen  voor de 'Basic' lessen. 11 voor de lessen 'For Fun' en 8 tafeltennissers voor 

'Professional'. Het betreft 8 aspirant leden en 21 bestaande leden van Return. 

 

Alan Huynh was op NK Zwolle. 

Alan Huynh, jeugd competitie speler bij Return heeft in de voorrondes bij de jeugd, tijdens de NK 

tafeltennis wedstrijden op zaterdag 29 februari in Zwolle bijzonder verdienstelijk getafeltennist, 

door 6 van de 7 partijen te winnen. Een felicitatie waard.  En een compliment voor zijn coach Pierre 

Schreuders.  

 

Finale senioren dubbelcompetitie op donderdag 9 april. 

Op donderdag 9 april wordt de dubbel competitie gehouden voor leden van Return. De competitie 



begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. ’s Morgens worden de dubbels willekeurig ingedeeld en 

’s middags wordt er ingedeeld op de eerder behaalde resultaten. In het verleden werden voorrondes 

gehouden maar dat is niet meer. Schrijf U in op het formulier op het informatie bord. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we bekijken of er nog tafeltennistafels over zijn om 

vrij te tafeltennissen voor leden die niet deelnemen aan het tafeltennis dubbelcompetitie. 

 

50e Maasland tafeltennistoernooi. 

Zondag 8 maart jl. namen de volgende Return duo teams deel  aan het Maasland teamtoernooi: 

- Senioren klasse 2: Melvin en Jeroen. Zij zaten in een sterk bezette poule en slaagden er 

helaas niet in om de poule door te komen om door te gaan naar de volgende ronde 

- Senioren klasse 3: Rob (van der Heijden) en Twan, ze behaalden de 1e plaats in de poule en 

werden nipt (2-3) uitgeschakeld in de vervolgronde door DMV Grave 

- Senioren klasse 3: Pierre en Nicky (vader en zoon Schreuders; zij kwamen tot de halve 

finale ! maar moesten het nipt afleggen tegen duo team van TIOS Tilburg 

 

Al met al een prima georganiseerde dag, met complimenten aan de collega’s van OTTC! 

 

Kampioenen?? 

Wordt  team Return 1 in de BBTF op woensdag 1 april kampioen?? Het is geen 1 april grap maar  

het Return team 1  doet een serieuze gooi naar het kampioenschap. Winnen van NTTV uit Nuland 

betekent kampioen in de BTTF competitie.  

Kom kijken, en een mooie gelegenheid om dit feestje mee te vieren. Of kijk in de agenda op de 

website wanneer  teams van Return hun competitie thuis spelen. Zeker de moeite waard om de 

spanning te proeven en je leert er altijd iets van.    

  

 


