Return nieuwsbrief juli 2020
Evaluatie hervatten tafeltennissen binnen.
Na de 'tafeltennis lock down' van meer dan drie maanden was er de euforie om weer
binnen te mogen tafeltennissen. Met een publiciteitsstunt, op de voorpagina van
weekblad Regio Oss, werd -s `nachts om 00.00 uur de aftrap gedaan.

Maar op woensdagmorgen 1 juli kwam de realiteit, met een onverwacht groot aantal
spelers. Om de Corona maatregelen in goede banen te leiden werd er snel geschakeld.
Op zondag 5 juli verscheen het extra Return nieuwsbericht, met de informatie om
voortaan op dinsdagmorgen open te zijn. Het effect van deze extra genomen
maatregel was deze week meteen zichtbaar:
Maandag 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur 7 jeugdspelers
Avond
van 20.00 tot 24.00 uur 14 volwassen spelers
Dinsdag 7 juli
Avond

van 9.00 tot 12.00 uur 12 spelers + 2 bezoekers
van 18.45 tot 22.30 uur 24 deelnemers tafeltennissportschool

Woensdag 8 juli van 9.00 tot 13.00 uur 21 volwassen spelers i.p.v. 28 op 1 juli
Avond
van 19.00 tot 20.00 uur 6 jeugd spelers
Avond
van 20.00 tot 24.00 uur 16 volwassen spelers
Donderdag 9 juli van 9.00 tot 13.00 uur 18 volwassen spelers
Middag
van 13.00 tot 16.00 uur 14 volwassen spelers
Avond
van 18.45 tot 22.30 uur 24 deelnemers tafeltennissportschool
(Het aantal deelnemers aan de tafeltennis sportschool te verdelen over drie lessen van
5 kwartier. )

Voor de eerste keer, op dinsdagmorgen, een mooi resultaat! Nog belangrijker is dat
daags daarna de woensdagmorgendrukte zodoende afnam, dat de RIVM maatregelen
prima in acht werden genomen.
Wat onze vereniging siert is dat op dinsdag al 2 vrijwillige barmedewerkers spontaan
hun medewerking verleenden, om voortaan op dinsdagmorgen de bardienst te
verzorgen; met dank aan Anneke Riem en Frans van der Leemput!
Verder valt op dat alle leden zich als vanzelfsprekend houden aan de aanbevolen
maatregelen: Niet komen bij verkoudheidsklachten en koorts etc. Iedereen registreert
zijn naam bij binnenkomst en desinfecteert de handen. Door het uit elkaar zetten van
de stoelen in het sportcafé en bij de tribune, wordt de 1½ meter regel prima
gerespecteerd. Van het éénrichting loopverkeer wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Zelfs de tafeltennistafels worden door de spelers zelf gedesinfecteerd.
Nu de drukte op piekmomenten is afgevlakt is het ook minder noodzakelijk om het
half uur speeltijd strikt te hanteren. De trouwe klok in de speelzaal heeft er al op
gereageerd door zijn diensten plotseling te weigeren. Door het openzetten van 2
nooddeuren is er ruim voldoende ventilatie.
Kortom hierbij mijn complimenten aan alle tafeltennissers van Return. Wie nu nog
twijfelt om te tafeltennissen moet zelf maar eens komen ervaren, hoe het werkt.
Twan Roelands, voorzitter

