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We mogen per 1 juli weer binnen tafeltennissen! 
Met meer dan enkele miljoenen kijkers werden we woensdagavond 24 juni blij 
verrast dat de RIVM maatregelen versoepeld worden. Met dien verstande dat de 1 ½ 
meter maatregel van kracht blijft. Om dit te vieren hebben we op onze Return 
Website alvast een COUNT DOWN CLOCK geïnstalleerd. Dat betekent dat we vanaf 
nu aftellen, om te komen tafeltennissen, tot 0:00 uur -s `nachts op 1 juli. En om het 
helemaal ludiek te maken is er voor hen, die niet langer kunnen wachten, woensdag 1 
juli vanaf 0:00  tot 1:00 de mogelijkheid om de eersten te zijn om binnen te 
tafeltennissen!  
Dat betekent dat dinsdagavond 30 juni om 23.55 uur het clubhuis voor de 
liefhebbers het clubhuis open gaat, om te tafeltennissen! We zijn benieuwd 
hoeveel spelers hier gebruik van maken. Er staan 5 tafeltennistafels klaar om te 
tafeltennissen en de bar is open om het te vieren. 
  
Maatregelen volgens de RIVM richtlijnen. 
We houden ons aan de gebruikelijke adviezen: bij verkoudheid, koorts, benauwdheid, 
hoesten en niezen, niet komen. Om de 1 ½ meter in acht te nemen beperken we het 
aantal bezoekers tot bij voorkeur 20 en maximaal 40 leden. 
Met 5 tafeltennis tafels in de zaal betekent dat 5 x 2 spelers = 10 spelers en 10 
wachtende spelers aan de kopse kant van 5 tafels in het Return sportcafé. Voorlopig 
geen dubbelspel. Bij extra drukte kan buiten op het terras nog getafeltennist worden 
en kan er in de ruimte van de tribunes of buiten gewacht worden. Om het half uur 
wisselen de wachtende en spelende leden en worden de tafels gedesinfecteerd. De 
praktijk zal, zoals gebruikelijk zijn, dat er vroege vogels zijn, die al om 9.00  uur 
komen en laat bloeiers die halverwege de ochtend tot en met de lunch kunnen 
tafeltennissen. Zo komen zowel op woensdag als op donderdag alle spelers aan hun 
trekken. Donderdag zelfs tot 16:00 uur. 
Meestal door de weersomstandigheden en het vallen van de avond zal er op de 
maandag- en woensdagavonden geen buiten tafeltennis plaatsvinden. We rekenen  
dan ook op begrip om telkens per half uur te wisselen met de wachtende spelers.  
Zowel op de maandag- als op de woensdagavonden  zijn de volwassenen al om 20.00 
uur welkom om te tafeltennissen. 
 
Vervolg van de Return activiteiten 
Advies: noteer alle, voor jou, belangrijke activiteiten alvast in je agenda! 
Hierbij een overzicht van het wel of niet door gaan van de Return activiteiten.  



* Uitwisseling Afferden uitgesteld tot mei 2021. (in Oss)  
* Duo competitie uitgesteld tot mei 2021. 
* Bier- en wijnproeverijen uitgesteld tot 2021.   
* Afsluiting jeugdseizoen verzet van 5 juli naar zondag 23 augustus 2020.  
* BBQ voor vrijwilligers uitgesteld naar augustus 2021. 
* Clubkampioenschappen dubbelcompetitie uitgesteld tot mei /juni 2021.  
* Gratis proefles tafeltennissportschool op donderdag avond van19.00 tot 20.00 uur 
   17 september gaat gewoon door.  
* Tafeltennissportschool met 10 donderdagavonden van 3 lessen per avond in het  
   najaar gaat vanaf donderdag 1 oktober gewoon door. 
* De NTTB competitie voor zowel jeugd als senioren start in de week van14  
   september 2020.  
* Bedrijventafeltennistoernooi op donderdagavond 24 september gaat door met  
   wellicht een extra speeldag op vrijdagavond 25 september 2020.  
* Of de feestavond op zaterdag 11 oktober doorgaat beslissen we in september, aan de  
   hand van de stand van zaken m.b.t. de Corona maatregelen.   
* Familie- en vrienden toernooi  op zondag 1 november 2020 gaat gewoon door.  
* Snerttoernooi op zondag 27 december gaat, vooralsnog, gewoon door. 
 
Nieuwe activiteit in het najaar. 
Omdat een aantal activiteiten verplaatst worden naar 2021, waaronder de 
dubbelcompetitie van 9 april, is het idee geopperd om een nieuwe activiteit in het 
najaar te lanceren.  'De 'leeftijdscompetitie' !! 
Wie wordt de clubkampioen enkelspel in zijn leeftijdscategorie?? 
In plaats van de poule in te delen op basis van 'zwakte/sterkte' delen we hierbij de 
poules in op basis van leeftijd. En in elke poule is er een winnaar! 
Voorbereidingen zijn in volle gang, binnenkort wordt de exacte datum, op een 
donderdag in het najaar, bekend gemaakt. 
 
Voortgang tafeltennis sportschool.  
Alle deelnemers hebben persoonlijk de informatie ontvangen over het vervolg van de 
6 resterende tafeltennislessen. Op de dinsdagavonden 7, 14 en 21 juli en op de 
donderdagavonden 9, 16 en 23 juli. De tijden zijn hetzelfde van 18:45 tot 20:00 uur 
'Basic'. Van 20:00 tot 21:15 uur 'For Fun' en van 21:15 tot 22:30 uur 'Professional'. 
Er is een reserve datum (afsluiting) op donderdagavond 30 juli gepland. 
 
Jeugd tafeltennis bij Return. 
Met in totaal 14 jeugdleden zit het aantal spelers bij de Return jeugd weer aardig in 
de lift. Vanwege de Corona maatregelen wordt de groep daarom ook, bij het binnen 
tafeltennissen vanaf woensdag 1 juli, gesplitst in 2 groepen. 
Zowel op maandag als ook op woensdagavond  spelen de jongste spelers van 18.00 
tot 19.00 uur en de oudste jeugd spelers van 19.00 tot 20.00 uur. Op veler verzoek 
biedt Return voor de jeugd tijdens de schoolvakantie de mogelijkheid om te 
tafeltennissen. Maar dan wel alleen op de woensdag- niet op de maandagavonden!  
En wel op de gebruikelijke tijden op de woensdagavonden.     


