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1. Nieuwe aangescherpte Corona maatregelen
In een digitale brief van de voorzitter is op 5 november aan alle leden en
deelnemers van Old Stars tafeltennis de toen actuele informatie verstuurd over
aangescherpte Corona maatregelen.
De opvolging van deze maatregelen verloopt uitstekend. Iedereen werkt volledig
mee.
Inmiddels zijn de regels weer iets verder aangescherpt.
Vanaf 15 november betekent dit voor ons:
• Alleen mensen die komen sporten of vrijwilligers die een taak vervullen
bij Return mogen het clubhuis bezoeken.
Andere bezoekers, zoals supporters, worden gevraagd thuis te blijven.
• Vanaf 20.00 uur is het sportcafé gesloten. Overdag is het gewoon open,
hoewel de tafels en stoelen zodanig zijn geplaatst dat het houden van
afstand goed mogelijk is.
Op enkele plaatsen in de speelzaal zullen flesjes water staan voor de
sporters, die door Return worden aangeboden. Graag de lege flesjes laten
staan, die zijn nog statiegeld waard.
Hierbij nogmaals de oproep om zo veel mogelijk afstand te houden. Want
alleen dan krijgen we Corona er echt onder.
Jullie zien: tafeltennissen blijft gewoon mogelijk. Alleen het gezellig napraten is
er voorlopig niet meer bij. Jammer, maar het moet.
Hopelijk duren deze maatregelen niet al te lang. In de volgende Nieuwsbrief
houden we jullie uiteraard op de hoogte.
2. Bettine Vriesekoop maakt indruk bij kick off Old Stars tafeltennis.
Aan belangstelling van Return leden en nieuwe Old Stars deelnemers had
Bettine Vrieskoop geen gebrek bij de kick off op vrijdag 15 oktober.
Met haar levensverhaal maakte Bettine indruk bij haar toehoorders.
Ook het filmpje van Eric Scherder over de tafeltennissport in relatie tot de
hersenen was zowel leerzaam als indrukwekkend.
3. Golf van publiciteit zorgt voor veel positieve reacties bij Return.
Met 4 borden langs de Osse toegangswegen, een hele pagina advertorial en 4 x
¼ pagina advertentie in weekblad Regio Oss, ondersteund met 5 keer
redactionele aandacht, zetten we in de afgelopen maanden Return-Oss echt “in
de schijnwerpers”.
De kick off met Bettine Vriesekoop kreeg zelfs uitzendtijd op de locale D-tv.
Het resultaat mocht er zijn:
Maar liefst 46 serieuze gegadigden meldden zich voor meer informatie over Old
Stars, de sportschool en het junioren- en senioren tafeltennis bij Return.

4. Veel belangstelling voor de Return tafeltennis sportschool.
Ook de Return tafeltennis sportschool heeft, gezien het record aantal cursisten,
in het najaar van 2021 geprofiteerd van de publiciteit.
Aan de 'Basic' les nemen 7 cursisten deel.
Dertien gevorderden recreanten doen mee met de tafeltennis lessen 'For Fun'.
Acht tafeltennissers durven zich 'Professionals' te noemen door met de
gelijknamige tafeltennis cursus mee te doen.
Kortom 28 tafeltennis cursisten!
5. Old Stars tafeltennis: meer dan bewegen.
De kick off was op vrijdag 15 oktober.
Anja de Been, yoga docente, en Victor Poppelaars,
fysiotherapeut, verzorgen de ASM bewegingsoefeningen,

Nicky Schreuders en Henk de Reus nemen de begeleiding van het tafeltennissen
voor hun rekening.
Enkele deelnemers hebben zich ook al gemeld als lid van Return.
Het aantal deelnemers aan OldStars tafeltennis overtrof de verwachtingen. Om
alle deelnemers de aandacht te geven die ze verdienen is besloten om 2 groepen
op de vrijdagochtenden te begeleiden: de vroege vogels van 9.00 tot 10.30 uur
en de laatbloeiers van 10.30 tot 12.00 uur.
Opvallend is dat de verhouding dames-heren bij de deelnemers dit programma
duidelijk in het voordeel is van de vrouwen.
Dit in tegenstelling tot die bij de huidige leden.
Binnenkort tijd voor een ladies night bij Return?
6. Dubbel tafeltennistoernooi als vanouds sportief en gezellig.
Na het leeftijdstoernooi op dinsdag 28 september was er bij de senioren ook
flinke belangstelling om mee te doen met het Return dubbel tafeltennistoernooi
op donderdag 28 oktober. Ook hier werden spelers verwend met een smakelijke
lunch. In plaats van de gebruikelijk kroket, werden broodjes gezond
geserveerd, belegde broodjes en krentenbollen.
Om 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt.
Hierbij de namen van de prijswinnaars:
1e prijs: Ben Baars en Leen van der Bijl
2e prijs: Adri Ruitenberg en Hans Vissers
3e prijs: Leon Wyler en Jan Stekelenburg

7. Succesvol familie en vrienden tafeltennistoernooi.
Het Return familie en vrienden tafeltennistoernooi verheugt zich in een steeds
groter aantal sportievelingen die de tafeltennis uitdaging aangaan.
Ligt het aan de appelflap bij ontvangst, aan de goed verzorgde lunch met
broodje gezond of is het te danken aan Annelies en Felix Verlaar die niet alleen
hun eigen kinderen maar ook hun kleinkinderen overhaalden om mee te doen?
Het werd een sportief en gezellig gebeuren.
Hierbij de namen van de prijswinnaars:
• 1e prijs: familie Baars
• 2e prijs: 'de Snelle vogels' [familie van Vliet de Been]
• 3e prijs : 'Net Niet' [familie Verlaar)
8. Jeugd coördinator zoekt alternatief voor woensdagmiddag instuif.
Bij de start van de nieuwe activiteit tafeltennis instuif voor de jeugd op
woensdagmiddag, waren er heel wat kinderen die hiervan gebruik maakten.
Maar kennelijk door alle Corona maatregelen is het jeugdige bezoek op de vrije
woensdagmiddag drastisch verminderd. Om die reden bezint onze
jeugdcoördinator Nicky Schreuders zich op een nieuwe activiteit om zijn club
met jeugdleden uit te breiden.
De andere jeugdactiviteiten lopen nog goed door: 2 trainers en 2 assistenten
tafeltennistraining geven training op maat aan 2 groepen: beginnende
jeugdspelers en gevorderden jonge tafeltennissers.
9. Voorbereiding AED- en reanimatiecursus voor Return leden.
In ons clubgebouw hangt een AED. Heel belangrijk als een aanwezige last krijgt
van zijn hart. Hoe sneller we dit apparaat kunnen inzetten als er hulp nodig is,
hoe beter het is voor de patiënt. Daarom vindt Return het belangrijk dat zoveel
mogelijk leden een AED training hebben gehad, waarin je leert hoe met het
AED apparaat om te gaan en hoe hartmassage toe te passen.
Return wil dan ook een AED cursus organiseren in het clubhuis. Deelname kost
35 euro. Dit wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen vergoed. Mocht
dat niet het geval zijn en wil je toch meedoen: meld dit dan ook, dan doe je mee
met korting. De cursus zal gegeven worden door Henny Stakenburg.
Meld je aan bij Dick Voskamp
E: penningmeester@ttvreturn-oss.nl
M: 06-37430466
Bij voldoende belangstelling zal een datum bekend gemaakt worden.
10.Bedrijven tafeltennistoernooi weer uitgesteld.
Het bedrijven tafeltennistoernooi dat donderdag 23 september gehouden zou
worden, is niet doorgegaan vanwege de Corona maatregelen.
Aangezien nog niet duidelijk is wanneer de Corona maatregelen niet meer nodig
zijn, is besloten dit toernooi pas weer volgend jaar september te houden.

11.Mooie opbrengst Rabobank clubkas actie.
Met dank aan iedereen die gestemd heeft op Return mogen we een mooie
opgaande lijn van de opbrengst constateren: in 2019 ontvingen we 283,00 euro
in 2020 ontvingen we 338,00 euro en dit jaar 2021 maar is maar liefst 368,00
euro toegezegd. Toch weer een mooi steuntje in de rug. Rabobank bedankt !

