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Corona maatregelen.
Door de registratie van de bezoekers krijgen we over de voorbije 2 maanden een
mooi inzicht in het bezoekersverloop van onze accommodatie. Nu de NTTB en BTTF
competitie niet doorgaan komen er gemiddeld zo`n 150 eigen tafeltennissende
bezoekers, per week, bij Return. De Return tafeltennis sportschool zorgt op
donderdagavond voor een piek van 28 cursisten verdeeld over 3 lessen. Nu door de
herfstkou, via de nooddeuren minder geventileerd wordt, houden we met een CO2
meter de kwaliteit van lucht van de tafeltenniszaal en de kantine nauwlettend in de
gaten. Gelukkig hebben we 1000 kubieke meter lucht in de zaal ter beschikking,
terwijl er doorgaans maximaal 10 spelers en 6 wachtende tafeltennissers zijn. Kortom
geen reden om ons echt zorgen te maken, als iedereen zich aan de Corona regels
houdt.
Kijk regelmatig op de Return website: www.ttvreturn-oss.nl
De Return website is een actuele informatie bron, voor leden en niet leden.
Alle richtlijnen over het Covid 19 virus worden actueel vermeld. Ook de Return
agenda wordt dagelijks bijgehouden, zodat leden altijd op de hoogte kunnen blijven
van eventuele afgelastingen vanwege Corona. Zo gaan de wedstrijden van de 2
tafeltenniscompetities van de NTTB en de BBTF voorlopig niet door. Terwijl de 3
lessen, op drie niveaus, van de Return Tafeltennis sportschool elke donderdagavond
normaal door kunnen gaan.
Afgelasting familie- en vrienden toernooi.
Met 42 deelnemers aan het familie- en vrienden toernooi waren we genoodzaakt om
het tafeltennistoernooi over 2 zondagen te verdelen, om de 1 1/2 meter afstand te
respecteren. Maar nu ook het gebruik van het Return Sportcafé, niet wordt toegestaan

behoren, koffie met iets erbij, de gezellige lunch en de prijsuitreiking met een of meer
drankjes, niet tot de mogelijkheden. Ook het landelijk oplopend aantal Corona virus
besmettingen baart zorgen. Om die reden lijkt het ons verstandig om het geplande
familie- en vriendentoernooi op de zondag 1 en 8 november uit te stellen tot een
verantwoord moment. Alle teamcoaches zijn hier bijtijds over geïnformeerd.
NTTB en BBTF competities uitgesteld vanwege Corona.
De op 13 oktober afgekondigde gedeeltelijk Lock down betekende ook een
voorlopige uitstel van de NTTB en BBTF competitie. Een tegenvaller voor de in
totaal 10 Return teams, senioren en junioren, die hier wekelijks hun sportieve
uitdaging zien wegvallen. Gelukkig kunnen we elke week nog volop veilig sporten in
onze tafeltennisaccommodatie. Weliswaar zonder Return sportcafé, maar toch !
Aangepaste tijd voor jeugdtraining
Door de groei van het aantal jeugdleden (14 + 3) en de beperking van het aantal
tafeltennistafels (van 7 naar 5) door de 1/12 meter regel hadden we besloten om de
trainingen voor jeugdleden te splitsen in 2 groepen1. De beginnende jeugd op
maandag en op woensdag avond van 18.00 tot 19.00 uur en de gevorderde jeugd van
19.00 tot 20.00 uur. Met ingang van maandag 26 oktober trainen 9 jeugdleden weer
gezamenlijk tussen 19.00 en 20.00 uur. De beginners- en gevorderde trainingen op
de woensdagavonden, blijven op de normale tijdstippen door gaan. Jeugd leden en
ouders zijn hierover bijtijds geïnformeerd.
Klusweekend op zaterdag 7 en maandag 9 november.
Hoewel er elke maandagmiddag kleine onderhoudsklusjes geklaard worden, blijven
de wat grotere projecten liggen tot het jaarlijkse klusweekend en ook al noemen l we
het een klusweekend, het betreft het slechts 2 werkdagen: zaterdag 7 en maandag 9
november. Telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Er zijn al een aantal leden die zich hebben aangemeld, om mee te helpen.
Return shirt en short, leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
We kunnen ons voorstellen dat het in deze onzekere Corona tijd, het moeilijk is om
een origineel verjaardagscadeau of een surprise voor Sinterklaas of Kerst te
bedenken. Daarom stellen we voor om een Return 'shirt en short' op je verlanglijstje
te zetten. Zeker als je, als Return clublid, hier nog niet over beschikt.
Op de woensdagavonden van 25 november en 16 december van 20.00 tot 21.00 uur
zijn er speciale pasavonden om de juiste maat te passen.
Op verzoek kunnen we dit als cadeau in laten pakken. We gaan er vanuit dat de gulle
gever, zelf het bijbehorend gedicht of rijm verzorgt. Polo kost 30 en de
sportbroek 25 euro. Deze kunnen natuurlijk ook afzonderlijk gekocht worden.
Rabo clubkas campagne
Voor leden die geïnteresseerd zijn in de uitslag van de Rabo clubkas campagne,
bestaat de mogelijkheid om op 3 november de 1 uur durende online presentatie te
volgen. De inloggegevens kun je bij Leen van der Bijl ( 06-57275674 ) opvragen.

Gevraagd reclamebord sponsoren.
Wie van onze leden is bereid, of kent een bedrijf, om een reclamebord in de
tafeltenniszaal te sponsoren?
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