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Verslag clubkampioenschappen.
Op zondag 6 september zijn de Return clubkampioenschappen tafeltennis enkelspel
gehouden. Met een riante opkomst werd het een sportieve strijd om het
kampioenschap en de eer. Hieronder de uitslagen:
A Klasse

B Klasse

C Klasse

1. Melvin van Zandvoort
2. John van de Veerdonk
3. Pierre Schreuders
4. Robert Morel
5. Rene van Hinthum
6. Tim Bodar

1. Richard Boeijen
2. Leon Wijler
3. Alan Huynh
4. Ralf van Hoof
5. Leen van der Bijl
6. Nol van Amstel (opg)

1. Hans Vissers
2. Frits van der Donk
3. Anja de Been
4. An van Haarlem

Woensdag jeugdmiddag tafeltennissen.
De belangstelling voor woensdagmiddagen voor de jeugd hebben, tot nog toe, een
wisselvallig resultaat. Voor vaders en moeders en opa`s en oma`s, onder onze leden,
is het een leuk idee om met kinderen en /of kleinkinderen op woensdagmiddag vrij te
komen tafeltennissen.
Resultaten bij de tafeltennis sportschool
Omdat Jelco van Grunsven geveld werd door een verkoudheid, begint een week later
op donderdagavond 8 oktober de Return tafeltennis sportschool weer met
tafeltennislessen op drie verschillende niveaus. 9 Cursisten bij 'Basic'. Bij 'For Fun'
hebben zich 12 deelnemers ingeschreven. En 8 deelnemers gaan donderdagavond
aan de slag gegaan bij de lessen voor 'Professionals'. Ook de gratis proefles op
donderdagavond 17 september trok, met 11 deelnemers, flink belangstelling.
Haal je ook je spelregelbewijs?
Bij de jeugd is het inmiddels een vanzelfsprekende verplichting om je spelregelbewijs
te halen. Het kan zonder al teveel studie vooraf digitaal gehaald worden. Nicky
Schreuders helpt, als jeugdcoördinator de jeugd hiermee.

Op https://www.tafeltennismasterz.nl/ worden de spelregels op een eenvoudige
manier uitgelegd en toegelicht met foto`s en video`s. Bij iedere situatie kun je je
eigen kennis testen door middel van een toets met vragen. En daar kunnen gebruikers
het spelregelbewijs SR 1 halen.
Niet alleen voor de jeugd- maar zeker ook voor volwassen leden een aanrader.
NTTB competities zijn weer begonnen
Op vrijdagavond 18 september is de NTTB voor senioren weer begonnen en op
zaterdag 19 september voor de jeugd. Er doen 6 senioren- en 2 jeugd teams mee.
Een mooi resultaat voor het nieuwe wedstrijd secretariaat, Nicky Schreuders. Alle
namen van de spelers staan op de website onder NTTB senioren en junioren.
Dubbele pagina in magazine 'Bedrijvig Oss'.
In het magazine 'Bedrijvig Oss', dat vooral door ondernemers, winkeliers en directies
van bedrijven gelezen wordt, besteedt de redactie een dubbele pagina aan de
tafeltennishobby van ondernemer Damiaan van Vliet.
Damiaan is een gewaardeerd lid van TTV Return Oss en heeft een succesvol Website
design bureau in Oss. Een fraaie foto met positieve tekst, zorgen voor Return en
Damiaan voor mooie publiciteit. Damiaan en Anja zijn bovendien trouwe cursisten
van de les 'For Fun' bij de tafeltennisportschool. Zie afbeelding. De volledige tekst
van het artikel, staat op de Return Website onder nieuwsberichten.
www.ttvreturn-oss.nl

BBTF competitie begint op woensdag 7 oktober.
Behalve deelname aan de NTTB competitie doet Return ook met 2 teams mee aan de

BBTF tafeltenniscompetitie. BBTF staat voor Brabantse Bedrijven Tafeltennis
Federatie. Hoewel publiek de komende drie weken door de Corona regels niet is
toegestaan, zijn wel alle thuiswedstrijden van de NTTB en BBTF competities in de
agenda op de Return Website vermeld.
2 Zondagen familie- en vrienden tafeltennistoernooi.
Voor het familie- en vrienden tafeltennistoernooi van Return hebben zich maar liefst
9 teams met in totaal 40 deelnemers gemeld. Vanwege de 1½ meter maatregel hebben
we besloten om het toernooi te spreiden over 2 zondagen.
Op dit moment is er nog ruimte voor een team van 4 deelnemers op zondag 8
november. Aanmelden bij Willie van Druten 0412-633576
Klusweekend
Hoewel het houtwerk van de buitengevels nu geschilderd wordt, is er nog het een en
ander te doen om onze accommodatie weer klaar te maken voor het winterseizoen.
We hebben hiervoor zaterdag 7 november en maandag 9 november gereserveerd. Laat
even aan Jan Stekelenburg weten of je een of twee dagen mee wilt helpen.
Mobiel: 06-50933556.
Rabobank Club support
De Rabobank deelt de winst met hun leden. Daarom kunnen alleen Rabobank leden
stemmen welke verenigingen in aanmerking komen voor een bijdrage van Rabobank
Support. Alleen leden vanaf 12 jaar kunnen stemmen. Als je klant bent van de
Rabobank betekent dat niet dat je ook automatisch lid bent. Nog geen lid? Regel het
dan op tijd zodat je ook mee kunt stemmen met Rabo Club Support! Een
lidmaatschap is gratis. Particuliere leden stemmen dit jaar gemakkelijk via de Rabo
App via de optie 'Zelf regelen'. Tussen 5 en 25 oktober 2020 heb je de mogelijkheid
om je stem op TTV Return Oss uit te brengen. Op 3 november worden de bedragen
tijdens de finale bekend gemaakt. Mocht je stemmen over hebben, geef die dan aan
de Stichting Bevordering Danssport, die ondersteunt danstalenten van Danscentrum
Zwijsen om hun doelen te bereiken! Graag nemen ze deel aan regionale, landelijke en
internationale wedstrijden. Daar het inschrijfgeld en de reiskosten hoog zijn, moeten
kinderen soms afhaken en dat vinden wij jammer! Via de stichting kun je een
optreden aanvragen van onze danstalenten. Ze zijn altijd bereid (voor een kleine
vergoeding) een evenement op te vrolijken met een mooie dansshow. Hun leden
worden gevraagd te stemmen op TTV Return Oss.
We rekenen op de medewerking van de Rabobank leden.
Sponsorkliks
Geacht lid van TTV Return,
Zoals je wellicht weet werkt TTV Return met SponsorKliks samen. Een uniek
concept dat ons inkomsten oplevert maar helaas nog te vaak vergeten wordt.
Om het optimale uit deze samenwerking te halen (en dus meer opbrengsten voor TTV
Return) verzoeken wij je vriendelijk de
SponsorKliks Chrome browser extensie te installeren

Deze zorgt ervoor dat je TTV Return automatisch sponsort wanneer je bij deze
webwinkels shopt. Het vergeten van onze Sponsor Klikspagina wordt dus tot een
minimum beperkt! Help ons de clubkas spekken, het kost je immers niets extra.
Alvast bedankt voor je hulp en begrip!

