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1. Nieuwe  Corona maatregelen: avond lock down 
 

Het zal u niet ontgaan zijn: vanaf zondag 28 november is een avond lock down 

aangekondigd met de dringende oproep om nog strenger de Corona regels te volgen. 

Zoals thuis blijven bij verkoudheidsklachten, laten testen bij twijfel, handen 

desinfecteren bij binnenkomst clubhuis en na het tafeltennissen.  

In de tafeltenniszaal wordt  tijdens het tafeltennissen het CO2 gehalte gemeten en 

extra geventileerd als dat nodig is. 
 

2. Zondagmorgen extra open voor tafeltennissers 
 

Om de twee gesloten avonden, op maandag en op woensdag, te compenseren wordt 

aan de  leden de mogelijkheid geboden om op zondagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur 

bij Return te tafeltennissen. 

De eerste zondag, op 5 december, hadden we meer belangstelling verwacht. Was het 

de Sinterklaasstress, was het de onbekendheid? Hopelijk kunnen we volgende week 

meer spelers verwelkomen.  

We zijn ook op zondag 12 december en 19 september van 10.00 uur tot 13.00 uur 

open. Op 26 december en 2 januari zijn we gesloten.  

In de Nieuwsbrief van januari zullen we het schema van volgend jaar bekendmaken. 
 

3. Jeugd trainingen uitgesteld 
 

Door de avond lock down worden de jeugdtrainingen op maandag en woensdag 

uitgesteld tot na de Kerstvakantie. Met andere woorden een korte winterstop voor de 

jeugd trainingen. 
 

4. Laatste les Return Tafeltennis sportschool wordt later ingehaald 
 

Op donderdag 2 december zou de 10e laatste tafeltennisles van het najaar 2021 

gegeven worden. Dat kon nu dus  niet. Gelukkig hebben alle cursisten al wel hun 

persoonlijke tafeltennistraining gekregen. 

Zodra de mogelijkheid weer bestaat zullen we alle 28 cursisten per e-mail informeren 

wanneer de laatste tafeltennisles kan worden ingehaald. Dat geldt ook voor de eerder 

gemiste les van de “Professionals”. 
 

5. NTTB competitie net op tijd volledig uitgespeeld 
 

Net op tijd vòòr de avond lock down zijn op vrijdag avond 26 november de laatste 

NTTB competitiewedstrijden gespeeld.  

Hieronder de resultaten van de najaarscompetitie: 

Team 1: gedeelde 2e plaats met 57 punten 

Team 2: 3e plaats met 52 punten 

Team 3: 3e plaats met 46 punten 

Team 4: 2e plaats met 67 punten 

Team 5: 6e plaats met 47 punten 

 



6. BBTF competitie onderbroken 

 

Tot nu  toe zijn 6 wedstrijden gespeeld van de 14. We hopen natuurlijk dat we snel na 

het einde van de lock down weer kunnen starten met het verder spelen in deze 

competitie.  

In de eerste wedstrijden waren het eerste en derde team van Return zeer succesvol. 

Het tweede had wat aanloopmoeilijkheden. Voor de actuele stand verwijzen we naar   

www.ttvpjs.nl/index.php/accordion-a-2/level-23 .  

 

7. Versterking gevraagd voor het schoonmaakteam 

 

Elke maandagmorgen om de week van 9.00 tot 11.00 uur zorgt een vast schoonmaak 

team dat het clubhuis inclusief de tafeltenniszaal er weer spic en span uitziet. 

Om gezondheidsredenen hebben 2 trouwe vrijwilligers aangegeven te willen stoppen, 

zodra er vervanging geregeld is. Daarom hierbij de oproep: welke twee mannen en/of 

vrouwen willen het  schoonmaakteam versterken en 2 maal per maand een handje  

helpen met de schoonmaakwerkzaamheden? Anneke Riem heeft de bezielende 

leiding van het team, waarbij ieder voor zich zijn of haar eigen schoonmaakklus 

klaart. 

 

8. Assistentie gevraagd bij de tafeltennistraining van de jeugdleden 

 

Zodra de winterstop van de jeugdtrainingen voorbij is gaan Pierre en Nicky weer aan 

de slag om zoveel mogelijk persoonsgericht tafeltennistraining te geven. Vanwege de 

werkzaamheden van Pierre staan Nicky Schreuder en Daan Snoeijen er op maandag 

avond van 19.00 tot 20.00 uur alleen voor om het groeiend aantal jeugdleden 

intensief te begeleiden. Om die reden vragen we welke enthousiaste tafeltennisser of 

ouder er plezier in heeft om hierbij te assisteren.  

Vanzelfsprekend wordt de nieuwe begeleider  goed gecoacht. Desgewenst kan een 

begeleiders training door de NTTB gevolgd worden, uiteraard op kosten van Return. 

http://www.ttvpjs.nl/index.php/accordion-a-2/level-23

