
 
 
 
 
 
 
 
 
Return nieuwsbrief Augustus 2020 
Inhoudsopgave: 
Evaluatie herstart binnen tafeltennissen. 
Ludieke seizoenafsluiting tafeltennis sportschool. 
Enkele afgelastingen: vrijwilligers BBQ, bierproeverij. 
Seizoen afsluiting voor de jeugd op zondag 23 aug. 
Nieuw! Tafeltennis 'Leeftijdstoernooi' op donderdag 27 augustus.  
Start tafeltennissen voor de jeugd, elke woensdagmiddag vanaf 2 september. 
Return Clubkampioenschappen op zondag 6 september. 
Meer deelnemers aan de NTTB en BBTF competities. 
Gratis proefles tafeltennis sportschool op donderdagavond 17 september. 
Return bedrijven tafeltennis toernooi op donderdagavond 24 september. 
 
Evaluatie herstart binnen tafeltennissen 
Door de drukte op de eerste speeldag binnen op woensdag 1 juli werd snel besloten 
om de dinsdagmorgen het clubhuis voortaan te openen om te tafeltennissen. 
Deze beslissing is in goede aarde gevallen. Op de 3 speeldagen, dinsdag, woensdag 
en donderdagmorgen, komen nu gemiddeld tussen de 16 en 20 tafeltennissers. Een 
verantwoord aantal om zowel in de speelzaal als in het sportcafé de 1½ meter 
maatregel in acht te nemen. Alle andere R.I.V.M maatregelen blijven onverminderd 
van kracht: bij verkoudheid, griep, hoesten en koorts niet komen, regelmatig handen 
goed wassen, desinfecteer na het tafeltennissen je handen, volg de aanwijzingen van 
het éénrichting loopverkeer. Schrijf je naam in bij binnenkomst. Ook bezoekers die 
voor een praatje en/of kopje koffie komen dienen hun naam op te schrijven. Op het 
informatiebord hangt een overzicht van een wekelijks bijgewerkte lijst van aantallen 
spelers en bezoekers van het clubhuis. Hieruit blijkt dat Return verantwoord omgaat 
met de adviezen van het RIVM.  
 
Ludieke seizoenafsluiting tafeltennissportschool 
De deelnemers van de  tafeltennis sportschool hadden nog maar 4 tafeltennislessen 
gevolgd toen de Corona lockdown werd afgekondigd. 
Toen per 1 juli weer binnen getafeltennist mocht worden, is er snel geschakeld tussen 
de drie tafeltennisleraren en de cursisten. Vanaf dinsdag 7 juli zijn de lessen weer 
hervat met een tempo van 2 lesavonden per week. Zodat alle deelnemers in de 
gelegenheid waren alle 10 de lessen nog voor de augustus vakantiemaand af te 
sluiten. Met een tafeltennismeerkamp en een ludieke quiz zijn de voorjaarslessen op 
dinsdagavond 28 juli op een gezellige manier beëindigd.  



Enkele afgelastingen: vrijwilligers BBQ, bierproeverij.  
Uit veiligheidsoverweging is besloten de vrijwilligers BBQ op 22 augustus niet door 
te laten gaan. Ook bij de geplande bierproeverij op vrijdagavond 28 augustus is het 
ondoenlijk om de 1 ½ meter regel te respecteren. Vandaar dat we besloten hebben 
deze  gezellige proeverij avond uit te stellen tot betere tijden. 
 
Seizoen afsluiting voor de jeugd op zondag 23 augustus 
Normaal gesproken sluit de Return jeugd het voorjaars tafeltennis seizoen af met een 
sportieve buitenactiviteit. Door het Corona virus ging dit feestje niet door.  
Op zondag 23 augustus gaan alle jeugdspelers naar de Geffense plas, om het nieuwe 
tafeltennisseizoen van het najaar 2020 in te luiden. Goed voor de team spirit! De 
sportieve activiteit begint om 12.30 en eindigt rond de klok van 17.00 uur.  
Nicky, Pierre en Sandra tekenen voor de organisatie.  
 
Nieuw! Tafeltennis 'Leeftijdstoernooi' op donderdag 27 augustus 
Nu door Corona het tafeltennis dubbeltoernooi op 9 april 2020  niet door kon gaan, 
en het dubbelen vanwege de 1 ½ meterregel nog niet verstandig is, hebben we een 
nieuw idee: Het tafeltennis leeftijds toernooi. Leeftijdgenoten worden in één poule 
ingedeeld, zodat elke leeftijdscategorie een winnaar oplevert. 
Bovendien een goed verzorgde gezamenlijke lunch in de pauze! Geef je nu alvast op, 
er zijn nog een paar plaatsen om mee te doen met dit alternatieve tafeltennis toernooi 
op donderdag 27 augustus 2020. Vanwege de RIVM maatregelen is de deelname van 
het aantal spelers beperkt. Voor deelname en lunch, slechts 6,00 euro. Het 
inschrijfformulier hangt op het informatiebord in het Return sportcafé 
 
Start Tafeltennissen voor de jeugd, elke woensdagmiddag vanaf 2 september 
Het zeildoek op het evenementen bord van het clubhuis zegt alles over deze nieuwe 
jeugd activiteit! 



Return clubkampioenschappen op zondag 6 september 
Op zondag 6 september worden de Return clubkampioenschappen gehouden in het 
clubhuis aan de Amsteleindstraat 108A. Deze traditie is de opmaat voor de komende 
competities van de NTTB en de BBTF. Hoewel de meeste deelnemers competitie 
spelers zijn, kunnen alle Return leden mee doen met deze sportieve zondag. Bij vòòr 
inschrijving op de activiteiten van het jaarprogramma hebben zich al 12 deelnemers 
gemeld. Leden die zich in het begin van 2020 voor de clubkampioenschappen hebben 
ingeschreven op het inschrijfformulier van alle Return activiteiten, worden 
automatisch aan de lijst toegevoegd. In navolging op de meeste tafeltennis toernooien 
bij Return, wordt bij de clubkampioenschappen ook de lunch verzorgd. Voor 
deelname inclusief lunch is de bijdrage slechts 6,00 euro. Vanwege de Corona 
maatregelen is het maximaal aantal spelers uit veiligheidsoverweging 24. Omdat het 
aantal inschrijvingen nu op 22 staat is inschrijven nog maar beperkt mogelijk. 
Om die reden is er ook een inschrijfformulier voor reserve spelers op het informatie 
bord in het clubhuis.   
 
Meer deelnemers aan de NTTB en BBTF competitie. 
De groei van het aantal leden bij Return zorgt, gelukkig ook voor meer competitie 
spelers. Leden hebben de keuze om mee te doen aan een van de 2 regionale 
competities: De NTTB- zuidwest Nederland en de BBTF competitie. 
In totaal doen er 8 NTTB teams mee in de Zuidwest competitie: 6 senioren teams en 
2 junioren teams. Voor beide NTTB competities is Nicky Schreuders de 
wedstrijdsecretaris. 
 
Gratis proefles tafeltennissportschool op donderdagavond 17 september. 
Op donderdagavond 1 oktober start de Return tafeltennis sportschool weer een 
nieuwe reeks van 10 tafeltennislessen op drie verschillende niveaus. Om ook 
deelnemers van buiten Return kennis te laten maken met de tafeltennissport is er voor 
leden en niet leden de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een proefles 
tafeltennissen, op donderdagavond 17 september van 18.45 tot 20.00 uur. 
Van de cursisten van de lessen van het voorjaar van de Return tafeltennis sportschool 
hebben zich er al weer 7 gemeld voor de vervolglessen die op donderdag 1 oktober 
beginnen. 
 
Return bedrijven tafeltennis toernooi op donderdagavond 24 september 
Om het traditionele Return bedrijventafeltennistoernooi door te laten gaan is er voor 
gekozen het aantal deelnemende bedrijven te verdelen over 2 avonden.   
Op donderdagavond 24 september doen alvast drie bedrijven mee met het tafeltennis 
toernooi. In de september nieuwsbrief laten we weten op welke datum het vervolg 
bedrijven tafeltennis toernooi gespeeld wordt. 
 
 
 
 


