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1. In memoriam Tinie van Summeren 

 

Op zaterdagmorgen 13 augustus hebben we met een erehaag van 47 Return leden op 

indrukwekkende wijze afscheid genomen van ons dappere lid Tinie van Summeren. 

Het was de wens van Tinie om bij zijn afscheid nog een keer het clubhuis aan te 

doen. Tinie was sinds 1 januari 2016 enthousiast lid van Return. Tafeltennissen was 

zijn lust en zijn leven en gaf hem de afleiding die hij broodnodig had om zijn broze 

gezondheid te accepteren. In gesprekken met medespelers deelde hij graag zijn lief en 

leed. Wij herinneren ons Tinie als een fanatieke, maar vooral ook sportieve en warme 

persoonlijkheid. 

 

2. Hoe om te gaan met de hoge stookkosten? 

 

Het nieuws staat bol van de extreem hoge energieprijzen. 

Gelukkig hebben we vorig jaar zonnepanelen geïnstalleerd waardoor we geen hoge 

elektriciteitskosten meer hebben. De installatie van de elektrische boiler en van  IR 

panelen in de kleedkamers hebben het gasverbruik flink omlaag gebracht. 

Desondanks worden we geconfronteerd met een absurd hoge voorschotnota. 

De Return duurzaamheidscommissie zet alles op alles om maatregelen te treffen om 

het gasverbruik tot een minimum te beperken. 

Het gedrag van al onze leden is daarbij ook van groot belang. Simpele maatregelen 

als deuren dichtdoen, licht uitdoen, apparaten uitzetten als ze niet nodig zijn, helpen 

ons het energieverbruik te beperken. 

Wie rekenen ook op begrip als de thermostaat een paar graadjes lager staat. Met een 

goeie warming-up komt ons lichaam ook op temperatuur! 

Sinds kort hangen er in het sportcafé grafieken waarin het energieverbruik te zien is. 

Hierdoor willen we alle gebruikers van ons gebouw bewust maken hoeveel energie 

we verbruiken en wat de resultaten zijn van de verschillende maatregelen die 

getroffen zijn.  

Heb je nog ideeën om energie te besparen: geef die dan door aan Jan Stekelenburg of 

Dick Voskamp.  Of deponeer ze in de ideeënbus die we op de bar neerzetten. 

 

3. Return clubkampioenschappen uitgesteld tot november 

 

Normaal gesproken zijn de clubkampioenschappen de opmaat voor de NTTB en de 

BBTF tafeltenniscompetities. Een unieke gelegenheid om na de vakantieperiode maar 

vòòr de start van de competitie elkaar nog eens op te peppen voor het nieuwe seizoen. 

Maar omdat een verschillende prominente spelers op zondag 11september verhinderd 

waren, is besloten om de clubkampioenschappen uit te stellen tot november 2022. 

    

 

 

 

 

 



4. Return vrijwilligers zijn goud waard 
 

Op zaterdagmiddag 27 augustus waren de vrijwilligers van 

Return uitgenodigd voor de BBQ in de prachtige tuin van 

Nicole Kranenburg als dank voor hun inzet. Met het 

uitreiken van een 'gouden' plak aan alle aanwezige 

vrijwilligers werd het belang van vrijwilligers nog eens 

onderstreept, maar ook de waardering er voor uitgesproken: 

“Een Return vrijwilliger is goud waard”. 

 

Return is trots op een grote schare van vrijwilligers, die 

allemaal kosteloos bij het reilen en zeilen van de vereniging 

betrokken zijn. De vrijwilligers die op vakantie waren of niet 

in de gelegenheid waren er bij te zijn, krijgen alsnog de 

'Gouden' medaille uitgereikt.  

De BBQ middag voelde als een gezellig reünie, waarop de 

gasten met voldoening kunnen terugkijken.  

Met dank aan het organiserend BBQ comité. 

  

5. Old Stars tafeltennis start weer na zomervakantie 
 

Na de clinic van Bettine Vriesekoop in oktober 2021 

ontstonden er twee Old Stars tafeltennisgroepen. Na 

de zomervakantie blijven er weer twee groepen 

actief. 

Door PR activiteiten en door mond tot mond reclame 

hebben zich een aantal nieuwe deelnemers gemeld. 

Op vrijdag 2 september starten we weer waarbij alle 

zeven tafeltennistafels op vrijdagochtend bezet zijn. 

Op de foto zijn de enthousiaste deelnemers van vorig 

seizoen te zien, die grotendeels trouw zijn gebleven 

aan Old Stars tafeltennis. 

 

6. Inschrijven voor wijnproeverij op vrijdag 16 september is nog 

mogelijk 
 

Voor de wijnproeverij op vrijdagavond 16 september zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Het is ook mogelijk om huisgenoten die van een goed wijntje houden 

hiervoor uit te nodigen en in te schrijven. De kosten voor de wijnproeverij inclusief 

de hapjes tussendoor, zijn beperkt tot 17,50 per persoon. 

 

7. Klusdagen worden gehouden in oktober 
 

Er zullen in oktober een aantal klusdagen worden gehouden. Heb je zin mee te 

werken, je bent van harte welkom. Let voor de data op de aankondiging op het 

mededelingenbord. Jan Stekelenburg kan je er ook alles over vertellen. 



8. Rabobank clubactie 

 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer een clubactie. Return heeft zich hier ook 

weer voor aangemeld. Als je lid bent van de Rabobank kun je op ons stemmen. Dat 

kan van 5 tot en met 27 september. Iedereen krijgt drie stemmen om drie goede 

doelen te steunen. Hoe meer stemmen men krijgt, hoe meer geld de Rabobank 

overmaakt aan dat goede doel. Hierbij de oproep  om op Return te stemmen. Vorig 

jaar hebben we ruim 375,- euro ontvangen van de Rabobank. Zouden we dat dit jaar 

kunnen overtreffen? We rekenen op jullie. 

Je kunt één stem uitbrengen op Return. Zoals jullie weten is Return met Margriet en 

Wanderers een overleg begonnen om samen de schouders te zetten onder de groei van 

sportpark Amstelhoef. Ook Margriet doet mee met de Rabobank clubactie. Zou het 

geen mooi gebaar zijn van ons om onze buurman te steunen met onze tweede stem? 

Ook Margriet zal haar leden oproepen hun tweede stem aan Return te geven. Zo 

helpen we elkaar, als buren op sportpark Amstelhoef. Ook in de lijst van 

deelnemende clubs zijn we buren: direct na Return komt RKSV Margriet. 

 

9. Competities weer van start 

 

NTTB competitie.  

Maar liefst 5 teams van Return doen mee met de NTTB najaarscompetitie.  

Waren de thuiswedstrijden in het verleden vaak op één avond, dit is nu verdeeld: de 

teams 1, 2 en 3 spelen op woensdagavond, de teams 4 en 5 spelen op vrijdagavond.  

Van alle NTTB teams zijn de thuiswedstrijden in de agenda van de Return website 

vermeld: www.ttvreturn-oss.nl 

 

BBTF Competitie 

De voorbereidingen voor het nieuwe BBTF seizoen zijn in volle gang. Mocht je 

geïnteresseerd zijn om aan deze sportieve en gezellige, 'dicht bij huis' competitie mee te 

doen neem dan contact op met Leen van der Bijl, mobiel 06-57275674  Vòòr 6 september 

dienen we door te geven hoeveel teams er van Return mee doen. 

 

10.  Voorbereiding  bedrijven- en sponsoren toernooi in volle gang 

 

Medio augustus hebben ondernemers een uitnodiging ontvangen om met een team 

mee te doen met het bedrijven-en sponsoren tafeltennistoernooi op donderdagavond 

22 september. Met de krapte op de arbeidsmarkt realiseren ondernemers zich steeds 

meer hoe belangrijk de werksfeer binnen een bedrijf is. Juist een tafeltennistafel in de 

kantine kan het verschil maken, om een gezonde arbeidssfeer te creëren.  

We rekenen dan ook weer op een grote opkomst en een fantastisch toernooi. 

 

 

 

 



11.  Gratis proefles voorafgaand aan een reeks van 10 tafeltennislessen 

 
 

De promotie voor de Return tafeltennis sportschool is 

weer begonnen. 

Gelukkig komen op de 10 donderdagavonden een 

aantal trouwe cursisten om hun tafeltennisvaardigheid 

nog wat bij te spijkeren. 

Maar nieuwe cursisten zorgen voor de noodzakelijk 

doorstroming van de Basic lessen naar de For Fun- en 

eventueel naar de lessen voor de Professionals.  

Op donderdag avond 15 september zijn er, zowel voor 

leden als voor niet leden, gratis proeflessen van 18.45 

tot 20.00 uur.  

Schrijf je alvast in op het formulier op het 

informatiebord. 

 

 

12.  Belrondje voor de Vriendenloterij 

 

Zoals jullie weten draagt Return de Vriendenloterij een warm hart toe. 

In het verleden betaalde de vriendloterij mee aan een sta-op stoel voor een van onze 

leden en vorig jaar ontvingen we 1000,- euro bonus voor onze inzet voor de 

Vriendenloterij. Vanwege het succes van vorig jaar zij we weer van plan om in 

september of oktober alle leden te bellen om te vragen of zij een kansje willen wagen 

bij de Vriendenloterij. Behalve kans op een van de vele geld prijzen spekt het ook de 

kas van Return.  Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te werken op deze belavond in 

bel dan: Willie van Druten 0412 -633576 of mobiel 06-109 324631 

 

13.  Leeftijds tafeltennistoernooi 

 

Op vrijdag 7 oktober wordt de Nationale Ouderendag gehouden. 

Het leek ons een sportief idee om op die dag een leeftijds tafeltennistoernooi te 

organiseren. In plaats van een poule indeling op basis van speelsterkte worden de 

poules ingedeeld op basis van leeftijd.  

Het clubhuis is open vanaf 9.30 uur voor ontvangst en om alvast wat in te spelen. 

Inschrijven is nu al mogelijk, zowel voor leden van Return als voor de Old Stars 

tafeltennissers. Om 10.00 uur beginnen de wedstrijden. 

Om 12.30 uur is er een goed verzorgde lunch. Naar verwachting is rond de klok van 

drie uur `s-middag de prijsuitreiking. Vanzelfsprekend houdt de wedstrijdleiding met 

de prijswaardering ook rekening met de onderlinge speelsterkten. 

Hoewel mee doen belangrijker is dan winnen. 

De bijdrage om mee te doen is inclusief de lunch 6,00 euro p.p. 

 

 



14.  Clubtenue 

 

De voorraad shorts is bijna uitgeput. Voordat we nieuwe willen bestellen zouden we 

graag weten wie er een nieuw short wil bestellen. Pas als we er 10 nodig hebben 

kunnen we bestellen. Anders wordt de prijs torenhoog.  

Nu al verwachten we een aanschafprijs van 30 euro, die we aan de leden moeten 

doorberekenen. 

Dus short nodig: geef dit even door aan Leen van de Bijl of Dick Voskamp. 

 

Shirts zijn er nog voldoende in voorraad. Hiervoor blijft de prijs voorlopig 

ongewijzigd, dus 30 euro. 

 

 

15.  Nieuw: thema-avonden op vrijdag in het najaar 2022 

 

In de aankomende NTTB najaarscompetitie zijn er  

5 vrijdagavonden waarop slechts 2 Return teams thuis 

tafeltennissen. Er zijn dan dus nog wat tafeltennistafels 

vrij om te spelen. 

Op deze 5 vrijdagavonden is het voor leden mogelijk 

om vrij te tafeltennissen vanaf  20.00 uur.  

Om deze avonden wat te verlevendigen heeft team 5 

voor deze avonden verschillend  thema’s bedacht: 

 

Datum  NTTB competitie teams Return Oss 4 en 5 en THEMA-AVOND 

vrij tafeltennissen. 

30-09-22 De enige echte BALLENAVOND van dit jaar .Van ping pong ballen 

tot bitterballen! 

07-10-22 LADIESNICHT. Onze dames zullen deze avond de eer verdedigen. 

Kloddertje roze hier ...en kloddertje daar ...Wie komt ze 

aanmoedigen? 

21-10-22 Wij zijn van DE DUYVIS...horen dat hier een fuif is. 

'Stiekem toch ons 44 jarig bestaan vieren' 

04-11-22 EEN BIERPROEVERIJTJE. Hebben we de smaak te pakken? 

11-11-22 Afsluiten met een mooi feestje natuurlijk, een heus 

11-11 BALLETJE slaan. Meer info over de loterij op: 

www.ttvreturn-oss.nl 

 

Kom gerust een kijkje nemen op deze avonden: een mooi begin van het weekend! 


