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Stand van zaken Corona maatregelen bij Return.  
Het Corona virus is zeker nog niet weg. 
Daarom handhaven wij strikt de RIVM maatregelen. 
De opkomst, per dagdeel, blijft mooi rondom de 20 bezoekers. 
Kijk maar eens op bijgaand bezoekersschema van de maand augustus. 
Hier kun je precies zien wanneer het wat rustiger is. Omdat iedereen zich telkens 
keurig inschrijft, kunnen we bij eventuele calamiteiten direct reageren. De 1 ½ meter 
wordt zowel in de zaal als in het sportcafé gerespecteerd, met dank aan het 
éénrichting loopverkeer. De ventilatie met de openstaande nooddeuren werkt 
optimaal. Tafeltennissers met gezondheidsklachten blijven thuis. 
 
Bedrijventoernooi uitgesteld naar 2021 
Helaas hebben we moeten besluiten, een bijna 20 jarige traditie, te moeten 
doorbreken. Behalve dat het deelnemersaantal te groot wordt voor één avond 
tafeltennissen, staat het bedrijventoernooi bekend om zijn gezelligheid. 
De informele sfeer is er zeker niet naar, om als strenge handhavers op te treden. 
Bovendien is het voor ons onverantwoord, om goedwillende ondernemers op te 
zadelen met medewerkers in quarantaine te moeten sturen, door mogelijke gevolgen 
van een goed bedoeld bedrijfsuitje. 
We vertrouwen er op, om in 2021 de traditie van een gezellig bedrijven 



tafeltennistoernooi te hervatten.  
 
Terugblik leeftijdstafeltennistoernooi op donderdag 27 augustus 
Vanwege het niet door gaan van het dubbeltafeltennis toernooi is het idee geopperd 
om op donderdag 27 augustus een leeftijdstoernooi te organiseren. Aan de reacties 
van de deelnemers te horen wordt dit een blijvertje. De sfeer was uitermate goed en 
de gezamenlijke lunch werd erg gewaardeerd. Door de R.I.V.M. 1 ½  meter maatregel 
was het aantal deelnemers beperkt tot 20. Deze werden verdeeld in 3 poules:  7 
deelnemers 60 plus/min , 7 deelnemers 70 plus en 6 deelnemers 80 plus. Het concept 
was om het spel te beëindigen bij een totaal score van 80 van de twee spelers. Hierbij 

de resultaten: 
Poule 80 plus naam Totaal score  Gemiddelde score 

1e plaats Otto de Vree 267 53 

2e plaats  Coen van der Tas 205 41 

3e plaats Theo Wieland  197 39 

Poule 70 plus Naam  Totaal score  Gemiddelde score 

1e plaats Henk de Reus 303 51 

2e plaats  Hans Vissers  291 49 

3e plaats Adrie van der Putten  273 46 

Poule 60 plus /min Naam Totaal score  Gemiddelde score 

1e plaats  Lisanne Coolen 312 52 

2e plaats  Leen van der Bijl  291 49 

3e plaats  Victor Poppelaars 246 41 

 
Veel publiciteit voor de jeugdmiddag op woensdag. 
Zoals afgesproken tijdens de Algemene ledenvergadering, pakken we flink uit om van 
de tafeltennis jeugdmiddag op woensdag een succes te maken. Zo zijn er 4 borden 
langs de toegangswegen van Oss, die attenderen op de mogelijkheid voor de jeugd 
om op woensdagmiddag bij Return te tafeltennissen.  
Op woensdag 26 augustus verscheen er ¼ pagina advertentie in weekblad Regio Oss 
over het jeugd tafeltennissen. Op Facebook worden de Return jeugdmiddag berichten 
gedeeld. En bij de start op woensdag 2 september verschijnt er een bijna hele pagina 
advertentie in weekblad de Regio Oss met ook alle andere Return activiteiten, maar 
met als hoofdthema het tafeltennissen voor de jeugd op woensdagmiddag.  
 
4 Keer gratis kennismaken voor jong en oud. 
Bovendien worden er aan de jeugd eigentijdse flyers uitgereikt, waarmee ze 4 keer 
gratis met de tafeltennissport op woensdagmiddag bij Return kunnen kennismaken. 
Ook worden de folders voor potentiële volwassen leden aangepast, om op de normale 
openingstijden 4 keer gratis te komen tafeltennissen. 
 



Return Clubkampioenschappen op zondag 6 sept. 
Met een beperkt, maar veilig aantal deelnemers, worden op zondag 6 september de 
clubkampioenschappen gehouden. 
Bijzonder is dat voor de eerste keer, bij de clubkampioenschappen, ook de lunch 
verzorgd wordt. Op veler verzoek, vanwege het succes bij de andere Return  
tafeltennistoernooien, worden nu ook in de middagpauze de tafels gedekt, waardoor 
er in alle rust genoten kan worden van een verzorgde lunch.  
De deelname aan de clubkampioenschappen, inclusief lunch, is 6,00 euro. 
Het clubhuis is open om 9.30 uur en om 10.00 uur beginnen de wedstrijden.  
 
Flinke belangstelling voor 2 NTTB competities. 
Voor deelname aan beide NTTB competities is door zowel de jeugd- als de volwassen 
leden behoorlijk belangstelling getoond. 
Er hebben  zich 6 volwassen Return teams aangemeld en 2 jeugdteams. 
De clubkampioenschappen zijn doorgaans de warming – up voor het 
tafeltennisseizoen van de competitie spelers. Wij wensen alle teams veel spelplezier 
en een mooi succes toe. 
 
Gratis proefles tafeltennissportschool 
Het is intussen een mooie gewoonte om voorafgaande aan de start van de 
tafeltennislessen zowel voor niet leden maar zeker ook voor de eigen leden een gratis 
proefles te organiseren.  
Dit wordt gehouden op donderdag 17 september van 18.45 tot 20.00 uur 
O.a. aan de hand van de proefles wordt ook gekeken op welke niveau de deelnemer 
het beste tot zijn recht komt : 'Basic', 'For Fun', of 'Professional'. 
 
Al volop inschrijvingen voor de Return tafeltennis sportschool, vanaf 1 oktober 
Door de plotseling aangekondigde RIVM maatregelen was de Tafeltennis sportschool 
noodgedwongen om na de 4e tafeltennisles in het voorjaar te stoppen met geven van 
lessen. Gelukkig kon na 1 juli de cursus weer worden hervat. 
Om toch vòòr de augustus vakantie van alle 10 de lessen genoten te hebben, is in 
overleg met de cursisten, besloten in juli 2 tafeltennislessen per week te geven.  
Zodat de meesten tafeltennissers toch nog de voorjaarscursus af hebben kunnen 
maken. Dat het goed bevallen is blijkt wel uit het aantal nieuwe aanmeldingen 
 (meer dan 10 ) voor de tafeltennislessen. De Return tafeltennis sportschool start weer 
met een reeks van 10 lessen op donderdagavond 1oktober. Van 18.45 tot 20.00 uur 
'Basic'.  Van 20.00 uur tot 21.15 uur 'For Fun' en van 21.15 uur tot 22.30 uur 
'Professional'. Aanmelden is zowel voor leden als niet leden nog mogelijk. 
 
Mededeling Return feestavond i.v.m. Corona. 
Zoals het er nu naar uit ziet, is het ondoenlijk om ons jaarlijkse feestavond te 
organiseren, rekening houden met 1 ½ meter afstand, waarbij een stoel per persoon 
onze enige bewegingsvrijheid is. We zijn het er snel over eens, dat we dit plezier ons 
dit jaar moeten ontzeggen. En wachten op de tijd dat het weer verantwoord is, om 
samen een feestje te bouwen.   



 
Er zijn al inschrijvingen voor het familie- en vrienden  
tafeltennistoernooi, op zondag 1 november. 
Het lijkt nog ver weg, maar op zondag 1 november houden we het jaarlijkse familie- 
en vrienden tafeltennistoernooi. De deelname limiet vanwege corona is gesteld op 24 
personen. 
Reden dat we je nu al informeren, zodat je tijdig in de gelegenheid bent een team 
samen te stellen en in te schrijven.  
 
Status BBTF competitie 
De BBTF staat voor Brabants Bedrijven Tafeltennis Federatie, maar is uitgegroeid 
naar een dicht bij huis zijnde regionale tafeltenniscompetitie . 
Op 5 oktober 2020 begint deze competitie. 
Er zijn al een paar Return teams, maar er is nog ruimte voor enkele tafeltennissers om 
mee te doen. 
In praktijk betekent het, met een team van minimaal 3 spelers, in het najaar  
uitwedstrijden en  thuiswedstrijden spelen. Je kunt informatie vragen of aanmelden 
vòòr 9 september bij Leen van der Bijl 0412-645567 of mobiel 06-57257674. 
Of een E-mail naar secretariaat@ttvreturn-oss.nl



Overzicht bezoekers aantallen sinds 1 juli met start opening op dinsdagmorgen. 
Speeltijden en week 27 
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Maandag van 19.00 tot 20.00 uur 
jeugd                              1.00 uur 

- 7 0 0 0 0 0 0 6   

Maandagvond van 20.00 tot 
24.00 uur                        4.00 uur 

- 14 13 8 20 16 13 15 18   

Dinsdagmorgen van 9.00 tot 
12.00 uur                        3.00 uur 

- 12+
2 

20 18 19 15 12 14 16   

Dinsdagavond  van 18.45 tot 
22.30 uur sportschool     4.30 uur 

- 24 21 22 20 0 0 0 0   

Woensdagmorgen van 9.00  tot 
13.00 uur                        4.00 uur 

29 21 18 18 17 18 14 25 17   

Woensdagavond  van 19.00 tot 
20.00 uur jeugd              1.00 uur 

13 6 8 9 6 6 0 3 12   

Woensdagavond  van 20.00 tot 
24.00 uur                        4.00 uur 

15 16 13 17 12 18 12 19 22   

Donderdagmorgen   van 9.00 tot 
13.00 uur                        4.00 uur 

13 18 14 14 14 17 12 16 25   

Donderdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur                        3.00 uur 

11 14 8 16 19 9 14 11 4   

Donderdagavond van 18.45  tot 
22.30 uur sportschool     4.30 uur 

- 24 22 21 0 0 0 0 0   

Totaal  aantal bezoekers 
Aantal openingsuren    33.00 uur 

81 158 137 143 127 99 77 103 120   

 


