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Een verslag van de Clubkampioenschappen leest U hier: https://www.ttvplayfair.nl/2020/01/de-eerste-winterclubkampioenschappen-zijn-een-feit/



Op woensdag 5 februari hebben we het KinderTafelTennisFeest georganiseerd voor
de schoolkinderen uit Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. Hieronder het verslag:
https://www.ttv-playfair.nl/2020/02/een-gezellige-druk-kindertafeltennisfeest/



Hebben jullie al ideeën voor de Rommelfaircommissie? Laten we allemaal iets inbrengen
en van de komende Rommelfair weer een succes maken: https://www.ttvplayfair.nl/rommelfair/



Dit jaar, op 13 mei, bestaat onze vereniging Play Fair 60 jaar. De Jubileumcommissie
heeft bekend gemaakt dat er op vrijdagavond 15 mei een oud-ledentoernooi wordt
georganiseerd. Op zaterdagmiddag is er een Tafeltennisspeeltuin in het Spant. Niet
alleen voor onze eigen jeugd, maar voor alle kinderen van Leimuiden en omstreken. Op
zaterdagavond is er een gezellig feest in de Spantbar. Opgeven, aanmeldingen of voor
meer informatie kunnen jullie mailen naar jubileumplayfair@outlook.com Hebben jullie
de datum al in je agenda staan? https://www.ttv-playfair.nl/agenda/60-jarig-jubileumplay-fair/



Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur is er een groep ouderen met elkaar aan het
tafeltennissen. Kent U nog iemand die daar in geïnteresseerd zou kunnen zijn?
https://www.ttv-playfair.nl/2020/01/ouderen-tafeltennis-bij-play-fair/



Vorige week is Britt Eerland, beste tafeltennisdame van Nederland, 2e geworden tijdens
de Europese top 16. Een prachtige prestatie. Lees het verslag en bekijk het filmpje op
de site van de NTTB: https://west.nttb.nl/zilver-voor-britt-eerland-op-europe-top-16/



Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart worden de NK Tafeltennis georganiseerd in
Zwolle. Een leuke happening voor het hele gezin. Wil je info hierover en/of kaarten
kopen voor dit evenement via: https://tafeltennis.nl/nk-tafeltennis/



Op zondag 19 april worden de NK voor Veteranen georganiseerd in de Margriethal in
Schiedam. Voor iedereen ouder dan 40 jaar. Geïnteresseerd? Meer informatie bij Sabine.



Toernooien buiten de deur:
Kijk op de toernooikalender van de NTTB via volgende link:
https://west.nttb.nl/kalender/

