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Wanneer gaat het clubhuis weer open? 
In de vorige nieuwsbrief hadden we nog de ijdele hoop dat op 6 april de maatregelen 
tegen het Corona virus versoepeld zouden worden. Maar sinds maandagavond 23 
maart, na de toespraken van de heren Rutte, Grapperhaus en de Jonge, was e.e.a. wel 
erg duidelijk. Formeel hebben wij nog even gewacht op de reactie van de NTTB.   
Dat betekent dat ons clubhuis, om te tafeltennissen, tot maandag 1 juni gesloten blijft. 
 
Brief van de NTTB als bijlage 
Op verzoek van Jan Simons, voorzitter van de NTTB sturen wij de brief, die wij 
ontvingen, als bijlage. Graag attenderen we op de op één na laatste alinea in de brief, 
waar we graag aan mee willen werken.  
Op advies van de NTTB (zie 2e bijlage), wordt de contributie op de gebruikelijke 
wijze geïnd. 
 
Vervolg Tafeltennislessen 
Hoewel we erg vroeg in het voorjaar zijn begonnen zijn de cursisten, door de 
omstandigheden, pas 4 keer in de gelegenheid geweest om de tafeltennislessen te 
volgen op de donderdagavonden. Om er voor te zorgen dat nog voor de grote  
vakantie de lessen kunnen worden ingehaald, stellen we voor om in de maand juni 
alle dinsdagavonden en donderdagavonden, op de drie niveaus, tafeltennisles te 
geven. Dat wil zeggen: op de dinsdagen 2, 9 en 16 juni en de donderdagen 4, 11,18 
en 25 juni. In totaal dus nog 6 tafeltennislessen en de afsluitavond op 25 juni 2020 
  



Activiteiten van Koos en Theo van het ziekenbezoek. 
Hoewel Koos Roozeboom en Theo Wieland het dankbare werk om zieke leden te 
bezoeken, zouden willen voortzetten in deze barre tijd, hebben wij ze met klem 
gevraagd om de geadviseerde maatregelen op te volgen. Als alternatief nemen de 
beiden heren regelmatig de telefoon om in contact te blijven met leden die daar 
behoefte aan hebben. 
 
Verjaardagskaarten activiteit in april en mei.   
Verder is het initiatief genomen om leden die in april en mei jarig zijn een 
verjaardagskaart te sturen, om zo toch te laten blijken dat we de leden niet vergeten. 
Zodra het clubhuis weer open is kunnen de leden, de jarigen zelf weer persoonlijk 
feliciteren.  
 
Bel of E-mail elkaar eens, want het duurt nog wel even.  
Mocht je in de gelegenheid zijn, of er behoefte aan hebben een of meer tafeltennissers 
van Return te bellen of te E-mailen, stellen we dat heel erg op prijs. 
Als je niet over het juiste telefoonnummer beschikt of E-mailadres kun je navraag 
doen op telefoonnummer 0412-633576 of de E-mail adressen: willie@vandruten.nl 
en/of leen.vanderbijl@live.nl 
 
Olympische spelen en Para Olympics uitgesteld tot 2021 
Ook de Olympische spelen en de Para Olympics in Tokyo zijn begrijpelijkerwijs 
uitgesteld tot 2021. Gerald van Grunsven, die recent nog in ons clubhuis verslag heeft 
gedaan van zijn voorbereidingen om mee te doen met de Para Olympics, hebben we 
gevraagd, wat nu? Gerald had nog geen officieel deelname bewijs voor de Para 
Olympics in Tokyo 2020 
Het winnen van het Olympisch tafeltennis toernooi in Slovenië was daarvoor de 
voorwaarde. Dit voor Gerald belangrijke toernooi is uitgesteld tot de komende winter. 
De sportieve Herpenaar bereidt zich hier op voor om er in Slovenië bij te zijn.  
 
Activiteiten in april en mei gaan niet door. 
In april en mei waren nog enkele activiteiten gepland zoals: Finale dubbelcompetitie 
9 april, uitwisseling Sevenum 21 april, bedrijven tafeltennistoernooi 14 mei, 
wijnproeverij 15 mei en de uitwisseling met Afferden. 
Deze activiteiten zijn afgelast en we informeren je of deze in een later stadium al of 
niet doorgaan. Duo competitie in mei is definitief afgelast. 
 
NTTB en BTTF competitie 
In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de 
voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen 
wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd.  
De afdeling ZuidWest volgt het landelijke beleid voor de afdelingscompetities, 
binnenkort volgt er een bulletin met belangrijke wijzigingen en informatie vanuit de 
afdeling competitieleider. 
De BBTF competitie wordt niet verder uitgespeeld.  



 
Mooie herstart van het tafeltennisseizoen  
We vertrouwen er voorlopig op dat de maatregelen rondom het Corona virus na 1 juni 
beperkt gaan worden en dat ons clubhuis weer open mag om te tafeltennissen op de 
normale tijden. Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen op de voet en wachten 
we op de adviezen van het RIVM.  Neemt niet weg dat we van te voren al nadenken 
hoe we, op gepaste wijze na deze bizarre periode, weer kunnen opstarten. 
Als jullie daar leuk ideeën over hebben, willen we dat graag mee nemen op de eerst 
volgende bestuursvergadering. Deze staat gepland op maandagavond 25 mei, als alles 
mee zit. We bespreken dan ook of we een extra morgen of avond gaan tafeltennissen 
enerzijds om de grote drukte op woensdagmorgen af te vlakken en iedereen de 
gelegenheid te geven om zoveel mogelijk aan verloren tafeltennismomenten, door de 
gedwongen sluiting, in te halen. Wij wensen iedereen veel positiviteit toe en 
vertrouwen erop dat we al onze leden in goede gezondheid, zo snel mogelijk weer 
terug zien.  
 
 
 
 
  


