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Nieuwe (sport) lockdown en laatste
Fairtelsels
Beste sportvrienden, het onvermijdelijke is weer gebeurd: alle
sportaccommodaties zijn dicht. Dat betekent concreet dat we van 15 december
tot minimaal 19 januari niet meer in 't Spant kunnen tafeltennissen.

Ondertussen is er door een paar mensen gewerkt aan de allerlaatste
Fairtelsels, is er met de NTTB een gesprek geweest om samen te kijken naar
de toekomst van Play Fair, is de agenda aangepast, en de aloude
verjaardagskalender in de nieuwsbrief opgenomen. De clubkampioenschappen
zijn voorlopig doorgeschoven naar juni; laten we hopen dat het dan wél door
kan gaan. En Lennert en Björn zoeken assistenten.

Verder wenst het bestuur iedereen, ondanks alle beperkingen, hele fijne dagen
toe, een goed uiteinde en vooral een mooi en zorgeloos 2021!

Gevolgen corona-besluiten
Zoals in de inleiding al gemeld, hebben de laatste besluiten van de overheid
ook ingrijpende gevolgen voor het sporten. 't Spant zal van dinsdag 15
december tot minimaal 19 januari dicht zijn. En hoe het daarna zal verlopen is
natuurlijk nog ongewis.

Over de competitie kunnen we sowieso nog niets zeggen. Ons kersttoernooi
voor senioren en voor de jeugd kunnen niet worden gespeeld. De gymlessen
voor de scholen en het scholierentoernooi worden voor onbepaalde tijd
uitgesteld. En de clubkampioenschappen en clubdag zijn voorlopig verplaatst
naar juni. Zie de agenda voor alle updates.

Verenigingsontwikkeling
De NTTB voert momenteel gesprekken met verschillende verenigingen, met als
doel om samen te kijken naar de sterke en zwakke punten van een vereniging
en welke plannen er kunnen worden gemaakt om de club zich (weer) vitaal te
maken. Op 26 november was er zo'n gesprek met een aantal leden van Play Fair.

Oldstars of Youngstars?
Het Nationaal Ouderenfonds heeft het initiatief "Oldstars" gelanceerd. Een
concept om ouderen (60+, dus ook de 'jongere ouderen') op een leuke en
gezellige manier aan het bewegen te krijgen. De Nederlandse TafeltennisBond
NTTB doet hier ook aan mee en Bettine Vriesekoop is ingezet als
ambassadrice.

Bij Play Fair hebben we ook onze Oldstar-groep, al noem ik het persoonlijk
liever met een knipoog: de Youngstars groep. Deze groep heeft een vaste
opkomst die groter is dan de meeste dinsdag- of vrijdagavonden. Dat zegt wel
iets over het enthousiasme en de gezelligheid in dit clubje.

Bovendien ... sporten biedt deze groep:

En Play Fair biedt: de gelegenheid, gezelligheid, begeleiding, materiaal en
plezier. Nu helaas even niet, maar ergens in januari kunnen we vast weer met
goede moed verder.

Laatste Fairtelsels en nieuwe advertentiemogelijkheden
Na 46 jaar gaan we afscheid nemen van de oude vertrouwde, papieren
Fairtelsels. Het eerste boekje (je kunt het hier downloaden) verscheen in
december 1974, met een afbeelding van veelvoudig Nederlands kampioen Bert
van der Helm. Vanaf nu zal het nieuws van de vereniging alleen nog via de
digitale Nieuwsbrief worden verspreid. Dat betekent ook dat we onze trouwe
adverteerders de mogelijkheid bieden om een advertentie te plaatsen op de
website en/of in de Nieuwsbrief. Ook shirtsponsoring wordt mogelijk.
Lees hier het volledige bericht.

Lennert en Björn zoeken assistentie
Björn en Lennert geven al een hele tijd samen de jeugdtraining. Doordat Björn
nu op zaterdagmorgen moet werken, doet Lennert de zaterdagtraining en Björn
de dinsdagtraining. Omdat ze er dan alleen voor staan, wat natuurlijk meestal
goed gaat, zouden ze het prettig vinden om een assistent erbij te hebben. Zo
kunnen sommige kinderen meer aandacht krijgen en kunnen de spelletjes nog

meer worden gevarieerd.

Wie van de jongere Play Fair spelers zou dit eens willen proberen? Laat het
gerust weten aan Lennert of Björn. Je leert van hen dan gaandeweg hoe je
training kan geven. En als je het echt leuk vindt, dan kan de club je zelfs een
jeugdtrainerscursus aanbieden, maar dat is voor later. Eerst proberen?

** onder voorbehoud **
Algemene Ledenvergadering - maandag 12 april 2021
Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 28 mei 2021
Jubileum Play Fair - zaterdag 29 mei 2021
Familietoernooi - zaterdag 5 juni 2021 11:00
Voorronde mix-dubbel - vrijdag 11 juni 2021
Voorronde dubbel - vrijdag 18 juni 2021
Voorronde enkelspel - vrijdag 25 juni 2021
Voorronden enkel en dubbel jeugd - zaterdag 26 juni 2021
Clubdag - zondag 27 juni 2021
Check de volledige agenda en de details op de Play Fair site

De jarigen van de maand december
18 - Ineke Buskermolen
20 - Arie Roos
21 - Noa Remmelts
24 - Hans Brand
24 - Dick Hoogendam
25 - Laura van der Meer

Vragen over de vereniging kunt u mailen naar pr@ttv-playfair.nl
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u mailen naar nieuwsbrief@ttv-playfair.nl

Aanmelden nieuwe abonnee voor deze nieuwsbrief.
U kunt zich hier uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
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