Return nieuwsbrief
oktober 2021
Redactie: Willie van Druten,
PR en communicatie TTV Return Oss

Inhoudsopgave:
1. Goed bezochte Algemene ledenvergadering
2. Return Clubkampioenschappen
3. Telefoonactie Vriendenloterij
4. Return leeftijdstafeltennistoernooi vraagt om herhaling
5. De Return tafeltennis sportschool is weer begonnen
6. Wijnproeverij en feestavond verzet
7. Klusdagen op 9 en 16 oktober: wie komt meehelpen?
8. Rabobank clubkas campagne
9. Voorbereiding Old Star tafeltennis in Oss
10. Kick off Old Stars met Bettine Vriesekoop
11. Inschrijven tafeltennis dubbeltoernooi is al begonnen
12. Familie- en vriendentafeltennistoernooi op zondag 31 oktober
13. Corona maatregelen in het clubhuis

1. Goed bezochte Algemene ledenvergadering
Op donderdagavond 9 september bezochten bijna 40 personen de door Corona
uitgestelde ledenvergadering.
Bestuurlijk werden weer stappen gezet:
Robert Morel werd als nieuwe voorzitter gekozen en volgt Twan Roelands op die 4 jaar
lang met verve de voorzittershamer heeft gehanteerd.
Dick Voskamp werd jaren gekozen als penningmeester. Hij vervangt Leen van der Bijl,
die voor zijn 9 jaar lange inzet werd benoemd tot ambassadeur van Return Oss.
Wim Bocks en Jan van de Goor werden gehuldigd voor hun 25 jaar lidmaatschap.
Inmiddels hebben alle leden de notulen van deze ledenvergadering ontvangen.
2. Return Clubkampioenschappen

Op zondag 12 september werden de Return clubkampioenschappen gehouden.
Omdat Nicky Schreuders won van Melvin van Zandvoort in de A klasse poule en
verloor van Robert Morel, kwam Robert Morel in de finale uit tegen titelverdediger
Melvin van Zandvoort. In een zinderende slot wedstrijd won Melvin nipt van zijn
tegenstander Robert.
Hieronder de uitslagen in alle poules:
A Klasse

B Klasse

C Klasse

1e plaats & clubkampioen (goud ) 1e plaats (goud )
Melvin van Zandvoort
Leon Wijler

1e plaats (goud )
Otto de Vree

2e plaats (zilver )
Robert Morel

2e plaats (zilver )
Lisanne Coolen

2e plaats(zilver )
Adri Ruitenberg

3e plaats (brons)
Nicky Schreuders

3e plaats (brons)
Amir Houssan

3e plaats (brons)
Jeanne Kregting

Na de prijsuitreiking was er voor leden en partners een gezellige en zeer smaakvolle
Grill en Chill BBQ.
3. Telefoonactie Vriendenloterij.
Op dinsdagavond 21 september zouden we met 8 leden een bel actie houden onder de
leden om samen met een instructeur van de Vriendenloterij leden een lot te verkopen.
Leden kunnen zelf bepalen hoe lang ze daarmee door willen gaan. Als tegenprestatie
ontving de koper van het lot een waardebon ter waarde van 20,00 euro. Helaas haakten
enkele vrijwilligers af, waardoor het vereiste van 7 bellers niet werd gehaald. Door het
enthousiasme van de 5 over gebleven bellers werd de doelstelling ruim gehaald. Een
dag later kreeg Return telefonisch het bericht dat, ondanks het tekort aan het vereiste
aantal bellers, de extra bonus wordt uitgekeerd.
Met dank aan Frans, Koen, Carel, Conny en Willie.

4. Return leeftijdstafeltennistoernooi vraagt om herhaling
Op dinsdag 8 september kwamen er 23 matadoren naar het clubhuis om hun krachten
te meten met leeftijdsgenoten. Er waren spannende wedstrijden, de sfeer was heel goed
en iedereen was blij dat er weer een toernooi gespeeld kon worden. Er was een
achtkamp voor 77+ers, een achtkamp voor 70-76ers en een zevenkamp voor de 60+ers.
De wedstrijdleider Leen van der Bijl had er een 80 punten toernooi van gemaakt en de
grootste uitslag aan het eind van de dag was 69-11.
De top 3 (totaal aantal punten) van de verschillende poules was:
77+ers:

1) Ben Baars

2) Otto de Vree

70-76ers:

1) Leen van der Bijl 2) Frans van der Leemput 3) Hans Vissers

60+ers:

1) Leon Wijler

2) Roy veldhoen

3) Henk de Reus

3) Victor Poppelaars

De lunch en de bar waren dankzij de vrijwilligers weer heel goed verzorgd.
Het was een zeer geslaagde dag.
5. De Return tafeltennis sportschool is weer begonnen.
Door het Corona virus heeft de tafeltennis sportschool in het voorjaar van 2021 geen
les mogen geven. Nu de maatregelen drastisch versoepeld zijn, is de draad van het
geven van tafeltennislessen weer opgepakt.
Alle drie de lessen op verschillende niveaus zijn goed bezet.
Met een team van 4 tafeltennisleraren wordt met veel plezier tafeltennisles gegeven.
6. Wijnproeverij en feestavond verzet
Door het grote aantal activiteiten in september en oktober 2021 verdelen we de wijnen bierproeverij en de Return feestavond over de kalender in 2022.
Dat betekent dat de geplande wijnproeverij van vrijdag 8 oktober wordt uitgesteld.
7. Klusdagen op 9 en 16 oktober: wie komt meehelpen ?

Een paar keer per jaar worden er klusdagen georganiseerd bij Return. Op deze dagen
komen verschillende leden van Return naar het clubhuis om kleinere en grotere klussen
aan te pakken.
Zo houden we ons clubhuis in de goede staat waarin het zich altijd bevindt.
Hierbij een oproep aan alle leden van Return: heb je tijd op (een van) deze zaterdagen,
kom dan helpen. Er zijn voor jong en oud, voor vrouw en man, klussen te doen.
Aanmelden kan op het formulier op het mededelingenbord in het clubhuis. Ook kun je
Jan van Stekelenburg bellen, die e.e.a. zoals altijd coördineert: 06 82274164
De klusdagen beginnen om 9 uur, voor een lunch wordt gezorgd en rond 4 uur sluiten
we af met een kopje koffie of een glaasje fris.

8. Rabobank clubkas campagne
De RABO bank geeft elk jaar een deel van haar winst aan clubs en verenigingen. Zij
vindt het haar plicht deze te ondersteunen.
De leden van deze bank mogen bepalen hoe het geld verdeeld wordt onder de
verenigingen en clubs die zich daarvoor hebben aangemeld.
Return Oss heeft zich opnieuw aangemeld voor deze clubkas actie.
Ben jij lid van de RABO bank?
Steun dan Return door jouw stem uit te brengen op TTV Return
Dat kun je doen via de app of door in te loggen op de website van de RABO bank.
Vorig jaar ontvingen we ruim 330 euro van deze actie. Met jullie steun gaan we dat
bedrag dit jaar overtreffen.
Vergeet niet ook familie en vrienden aan te sporen te stemmen op TTV Return Oss.
Samen maken we er een mooi bedrag van.
9. Voorbereiding Old Stars tafeltennis in Oss
Return heeft het initiatief van het Ouderenfonds, in samenwerking met de NTTB,
omarmd om Old Stars tafeltennis op te zetten in Oss.
Met een flinke advertentie campagne in weekblad Regio Oss, ondersteund met veel
redactionele aandacht, vertrouwen we er op geïnteresseerden over te halen te gaan
meedoen.
Daarnaast bezorgen vrijwilligers van Return maar liefst 2500 Old Stars flyers bij
adressen in Oss, die door Brabant Wonen en Brabant Zorg zorgvuldig zijn
geselecteerde.
Op 15 oktober is de kick off meeting.
Op vrijdagmorgen 22 oktober begint Old Stars tafeltennis met twee groepen
deelnemers aan de eerste periode van 12 bijeenkomsten: van 9.00 tot 10.30 uur
en van 10.30 tot 12.00 uur.
Het programma ziet er telkens hetzelfde uit:
• 30 minuten bewegingsoefeningen
• 30 minuten tijd voor `n praatje met een kopje koffie of thee
• tenslotte 30 minuten vrij tafeltennissen
Anja de Been, yoga docente en Victor Poppelaars, fysiotherapeut, verzorgen het
bewegingsdeel van het programma.
Nicky Schreuders begeleidt het onderdeel tafeltennissen.
De kosten zijn 48,00 euro voor 12 vrijdagochtenden inclusief koffie of thee.
Voor leden van Return geldt een korting van 50%, Dus slechts 2,00 per bijeenkomst,
inclusief koffie of thee!

10. Kick off Old Stars met Bettine Vriesekoop
Door de te verwachtte drukte bij de kick off maken we op vrijdag 15 oktober een
verdeling tussen deelnemers aan 'Old Stars tafeltennissen' en bezoekers aan de kick off.
Dit is herkenbaar aan het polsbandje van de echte 'Old Stars deelnemers'.
Het programma is als volgt:
Vanaf 9.30 uur inloop van deelnemers en bezoekers.
Om 10.00 uur geeft Bettine Vriesekoop, aan de hand van power point, een presentatie.
Daarna is er een tafeltennis clinic door Bettine voor de deelnemers en zijn er
bewegingsoefeningen, volgens het Athletic Skill Model door Marit Martens- Scheers.
We gaan de tribune van de zaal inrichten met een groot aantal stoelen. De voorste rij is
bestemd voor de deelnemers aan de clinic en de achterste rijen voor de “kijkende”
bezoekers.
Voor de deelnemers die vanaf vrijdag 22 oktober met Old Stars mee gaan doen, wordt
er na afloop van de kick off namens het 'Ouderen fonds' een gezellige lunch
aangeboden.
Aan de 'Old Stars kick off' zijn voor bezoekers en deelnemers geen kosten verbonden.
Wel is het van belang, zowel voor bezoekers als voor deelnemers aan Old Stars
tafeltennis, om vooraf in te schrijven op het mededelingenbord in het clubhuis.

Bettine Vriesekoop in actie bij een clinic in het land

11. Inschrijven tafeltennis dubbeltoernooi is al begonnen.
Op donderdag 28 oktober wordt het dubbeltoernooi georganiseerd. Er zijn geen vaste
teams, iedereen kan met iedereen spelen tot de halve finales en de finale. De indeling
zal na de eerste ronde geschieden op basis van het 1 e resultaat. De beste en de minst
goede vormen dan samen een team. Het inschrijfformulier hangt op het bord.
Meedoen kost 6 euro, inclusief een goed verzorgde lunch.
12. Familie- en vriendentafeltennis toernooi op zondag 31 oktober
Het is inmiddels een leuke traditie dat familie- en vriendenteams elkaar treffen tijdens
het Return tafeltennistoernooi.
Iedereen heeft wel eens thuis of op de camping getafeltennist. Daarom is het niet zo
moeilijk om samen met 4 sportieve gezins- of familieleden en/of vrienden een
tafeltennis team te vormen, om mee te doen met het Return familie tafeltennis toernooi.
Natuurlijk doet de wedstrijdleiding van Return er alles aan om zoveel mogelijk
tafeltennissers van gelijk speelniveau tegen elkaar te laten tafeltennissen. Het motto
is :“ Meedoen is belangrijker dan winnen”.
Het tafeltenniscentrum aan de Amsteleindstraat 108 A in Oss is op zondagmorgen 31
oktober om 9.30 uur open voor bezoekers en deelnemers aan het tafeltennistoernooi
voor de ontvangst en om alvast een 'balletje in te slaan'. Voor de kosten, van slechts
6 euro per persoon voor een hele dag spelplezier, hoeft men het niet te laten.
En dat is inclusief de aangeklede lunch in de middagpauze.
Om 10.00 uur beginnen de wedstrijden. Inschrijven op het informatie bord in het
clubhuis kan nu al.
13. Corona maatregelen in het clubhuis
We zijn nog niet van Corona af, hoe graag we dat ook zouden willen.
Onze voorzitter Robert Morel heeft jullie via een aparte brief vertelt hoe we de de
voorgeschreven maatregelen willen uitvoeren bij Return activiteiten.
We rekenen hierbij op jullie medewerking.

