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1. Traditioneel Snerttoernooi weer  

ouderwets en sportief 

 

Het Snerttoernooi is een jarenlange  

traditie. Dit jaar  voor het eerst sinds  

lange tijd weer op derde kerstdag. 

Na twee kerstdagen met familiebezoeken  

en veelgangen diners is een kop  

huisgemaakte erwtensoep  met  

roggebrood en spek  een welkome  

afwisseling. 

35 spelers streden in 5 poules om de  

prijzen en natuurlijk de eer.  

Het was een fantastische afsluiting van  

2022.  

 

2. Gezellige drukte tijdens de Return nieuwjaarsreceptie 

 

De fraaie Kerst/Nieuwjaarskaarten met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 

wierpen, gezien de gezellige drukte, hun vruchten af.  

Op maandagavond 2 januari liep het clubhuis vol met leden van Return en Old Stars 

tafeltennissers en andere genodigden. De oliebollen zorgden al meteen voor de juiste 

sfeer.  

Rond half negen nam onze voorzitter Robert Morel het woord.  

Helaas moesten we het afgelopen jaar afscheid nemen van drie leden, Henri 

Broeksteeg, Bart de Ruijter, en Tinie van Summeren en van Heinz Körschner, de 

bouwpastoor van ons clubhuis. Zij werden met een minuut stilte herdacht.  

Daarna werd het glas geheven op een gezond en voorspoedig 2023. 

Henk de Reus viel de eer te beurt benoemd te worden tot Return Ambassadeur 2022. 

Vooral zijn inzet bij de duurzaamheidscommissie met de voorbereidingen van de 

energietransitie en het luchtbehandelingssysteem werden hierbij genoemd. Maar ook 

voor de vele uitgevoerde andere klussen en zijn rol bij Old Stars tafeltennis zijn we 

hem dank verschuldigd.  

In een geanimeerde sfeer werden daarna tot laat in de avond nieuwjaarswensen 

onderling uitgewisseld. 

 

Voor hen die niet aanwezig konden zijn op de nieuwjaarsreceptie: we wensen jullie 

en allen die jullie dierbaar zijn een gezond, sportief en gezellig 2023 toe.  

 

3. Leden verlies door de Corona periode weer te boven. 

 

In de twee jaren van de Covid pandemie liep het ledenaantal  iets terug. In 2022 

hebben we ons daar prima van hersteld. Op 1 januari hadden we maar liefst 130 

leden. We hadden 26 deelnemers aan Old Stars tafeltennis. 

 



4. Stookgedrag door extreem hoge gas prijs aangepast 

 

Door de extreem hoge gasprijs zien we ons genoodzaakt om ons stookgedrag in het 

clubhuis aan te passen. De volgende maatregelen zijn genomen: 

De CV installatie heeft een beveiliging tegen bevriezing van het systeem, daarom 

wordt er soms gestookt, ook als er mensen aanwezig zijn. 

Vlak voordat er spelers komen wordt de verwarming handmatig aangezet, voor de 

duur van een uur. Als het na die tijd te koud wordt kan dat worden herhaald. Laten we 

dat echter niet te snel doen. Als we sportief bezig zijn hoeft de temperatuur niet veel 

hoger te zijn dan 17-18 C. Als je dat te koud vindt neem dan voor de zekerheid een 

extra trainingsbroek of jack mee. 

We willen niet meer stoken als we verwachten dat de spelers binnen een halfuur niet 

meer actief zijn in de zaal. Als er geen spelers in de zaal zijn kunnen we het sportcafe 

blijven verwarmen met enkele elektrische radiatoren. 

  

De vrijwilligers van de bar worden zo goed mogelijk geïnstrueerd hoe en wanneer 

met de tijdklok van de CV om te gaan.   

Met deze maatregelen vertrouwen we er op de kosten zoveel mogelijk in de hand te 

houden, hoewel dat met huidige gasprijs niet mee zal vallen. 

Als de isolatie helemaal is aangebracht in de zaal en de luchtbehandelingsinstallatie is 

ingeregeld kunnen we bekijken hoe verder te gaan in de toekomst.  

 

5. Luchtbehandelingssysteem wordt de komende weken ingeregeld 

 

Zowel de Corona periode als de energie crisis heeft de bewustwording over de  

noodzaak van gezonde lucht flink doen toenemen. 

Met een meter werd regelmatig de kwaliteit van de lucht gemeten. Maar bij een te 

hoog CO2 gehalte was het vooral bij koud weer lastig om de speelzaal optimaal te 

ventileren. Het openzetten van de nooduitgang zorgden weliswaar voor voldoende 

frisse lucht, maar met de alsmaar hogere gasprijs is dat natuurlijk verre van ideaal. 

Gelukkig is de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie bijna klaar en kunnen we de 

warmte uit de afgezogen lucht deels terugwinnen.  

Als de 'inregeling' binnenkort een  feit is, is dat een kroon op het werk van de 

duurzaamheidscommissie, onder aanvoering van Jan Stekelenburg. 

 

6. Vrijwilligers gevraagd om plafond te isoleren 

 

De werkzaamheden voor de installatie van het luchtbehandelingssysteem zijn vrijwel 

afgerond, alleen de luchtzakken in het sportcafe ontbreken nog. Nu kunnen we met   

de isolatie van het plafond in de tafeltennis speelzaal afronden.  Dat willen we zo snel 

mogelijk gaan doen in januari. 

Hiervoor hebben we wel een aantal vrijwilligers nodig. Als er voldoende vrijwilligers 

zijn kunnen we dat karwei in een of twee zaterdagen afronden. Een noodzakelijke 

actie om het energieverbruik verder te  verlagen, nu meer dan ooit nodig. 

Wie komt het team versterken? Meld je aan bij Jan Stekelenburg. 



7. Old Stars promotie op de borden 'Dat is Oss' 

 

Vanaf het begin van Old Stars tafeltennis bij Return, in oktober 2021, zijn er 2 

groepen actief: de 'Vroege vogels' van 9.00 tot 11.00 uur en de 'Laatbloeiers' van 

10.30 uur tot 12.30 uur.  

Op dit moment zijn er in totaal 26 actieve deelnemers. 

Ondanks dit succes blijft het zaak om actief te zorgen voor nieuwe aanwas. 

Met de gemeentelijke borden van 'Dat is Oss' vragen we aandacht voor Old Stars 

tafeltennis bij Return op maar liefst 4 plekken op toegangswegen van Oss. 

Jullie weten het: per bijeenkomst 40 minuten bewegingsoefeningen met begeleiding, 

40 minuten tafeltennissen met begeleiding en daarna natuurlijk tijd voor ontmoeten, 

met koffie, cappuccino of  thee. Per cyclus van 12 bijeenkomsten vragen we daarvoor 

48 euro, incl. koffie of thee 

Leden van Return betalen slechts de helft dit bedrag.  

 

8. De BBTF najaarscompetitie 2022 

Return 1 heeft zich kunnen handhaven in de 1e klasse. Een hele prestatie. 

Return 3 zal hen volgend jaar vergezellen in de 1e klasse, na hun promotie in het 

najaar. 

Return feliciteert beiden teams van harte.  

Vol goede moed gaan we de voorjaarscompetitie 2023 in met de volgende teams: 

Return 1: Leon Wyler, Leen van der Bijl, Jan Stekelenburg, Mark Langenhuizen 

Return 2: René van Rooij, Roy Veldhoen, Amir Houssan Haidiri, Koen Bongers,    

                Paulina Bielowska. 

Return 3: Hans Vissers, Helmut Wakonig, Mark Kuitert, Frans van der Leemput. 

Ook interesse om mee te doen met de BBTF competitie? 

Neem dan contact op met Leen van der Bijl, wedstrijd coördinator BBTF. 

M: 06-57257674 

E:  leen.vanderbijl@live.nl 

 

9. Nieuwe coördinator barvrijwilligers 

Onze oproep voor een nieuwe coördinator barvrijwilligers is succesvol geweest. 

Nicky Schreuders zal deze taak op zich nemen per 15 januari. Nicky zal de 

barvrijwilligers uitnodigen om bij te praten en van jullie te horen wat er eventueel 

veranderd en verbeterd kan worden. 

We vertrouwen erop dat de samenwerking tot ieders tevredenheid uitpakt.  
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