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Een nieuw jaar met nieuwe kansen 

Als redacteur van deze Nieuwsbrief wens ik iedereen nog een mooi, 

hartverwarmend, maar vooral gezond en sportief 2021 toe. Want zowel onze 

gezondheid én het beoefenen van onze sport staan nog steeds onder druk. 't 

Spant blijft voorlopig dicht en de coronamaatregelen zullen ons leven nog wel 

even beheersen. Ik hoop echt dat als iedereen z'n best doet, we nog voor de 

zomer weer verder kunnen. 

 

Ook onze kersverse voorzitter Laura kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Lees hier 

haar Nieuwjaarsgroet. 

 

En verder in deze Nieuwsbrief informatie over advertenties, competitie, 

contributie, verenigingsontwikkeling, een nieuwe carrière voor Arie en het Play 

Fair klublied (met een 'k'). 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=1455215ad2&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=1455215ad2&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f27f54f571&e=3424a202f8


 

 

 

 

 

 

 

Adverteerders, er is nog ruimte 

Iedereen heeft ondertussen ons laatste papieren clubblad ontvangen en 

kunnen lezen. Het is een mooie terugblik op een rijke historie. Daarin hebben 

we ook teruggekeken op onze - vaak trouwe - adverteerders. Want zonder die 

adverteerders had het clubblad er niet geweest. Ook in het onderhouden van 

de website en nieuwsbrief wordt geïnvesteerd, zodat ook daarvoor 

adverteerders nodig zijn. De homepage van Play Fair heeft nu een draaiende 

carrousel met een aantal adverteerders (klik eens door op de advertentie van 

Heemskerk en lees de speciale Heemskerk-Play Fair pagina). En ook in deze 

nieuwsbrief zijn er adverteerders voor 2021. Bedankt daarvoor! 

 

Een aantal van onze adverteerders is gestopt, wat natuurlijk jammer maar ook 

begrijpelijk is. En andere adverteerders hebben nog geen beslissing genomen 

of ze wel of niet verder gaan. Maar er is nog ruimte, zowel op de site als in 

deze nieuwsbrief, voor nog een aantal advertenties. Dus als u mee wilt doen 

laat dat dan weten aan Hans Brand en mail aan pr@ttv-playfair.nl. 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=ac67027c79&e=3424a202f8
mailto:pr@ttv-playfair.nl?subject=Adverteren%20op%20de%20site%20of%20in%20de%20nieuwsbrief%20van%20Play%20Fair


  

 

 

 

  

Hoe nu verder? 

De najaarscompetitie is na een paar wedstrijden gestopt en de vraag is hoe en 

wanneer de competitie weer verder kan. De NTTB heeft een paar 

uitgangspunten geformuleerd: 

 Uiterlijk 31 maart wordt een definitief besluit genomen over een 

voortzetting van de najaarscompetitie 2020 of een verkorte 

voorjaarscompetitie. 

 Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de 

najaarscompetitie dan wel het spelen van een verkorte 

voorjaarscompetitie, is de eerstvolgende competitie de najaarscompetitie 

2021. 



 

Dus vóór 31 maart wordt er sowieso geen competitie gespeeld en mogen we 

op z'n best hopen dat we de trainingen in de zaal mogen hervatten. 

 

De gymlessen voor de scholen en het scholierentoernooi zijn voor onbepaalde 

tijd uitgesteld, maar we willen wel proberen een bijdrage te leveren aan de 

Koningsspelen op 30 april. En de clubkampioenschappen en clubdag zijn 

verplaatst naar juni. Alles onder voorbehoud natuurlijk, zie de agenda voor alle 

updates. 

 
 

 

Van het bestuur, over contributie 

In het afgelopen voorjaar en najaar hebben we periodes niet kunnen spelen. 

Alle sportaccommodaties waren dicht. De zaalhuur moest echter wel worden 

betaald en de contributies van de leden liepen ook door. Gelukkig hebben alle 

leden en vrienden van Play Fair dat ook zonder probleem kunnen en willen 

doen. Het bestuur is dan ook heel blij en dankbaar dat iedereen zo loyaal met 

de vereniging meeleeft. 

 

Via een van de compensatieregelingen van de overheid is eind december een 

vergoeding uitgekeerd voor de niet gebruikte zaalhuur van maart, april en mei. 

Het bestuur vindt het dan ook fair om dit weer aan de leden te laten 

terugvallen en heeft besloten om de contributies van het eerste kwartaal 

2021 niet te innen. 

  

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f13abbd848&e=3424a202f8


  

Vervolg verenigingsontwikkeling 

De NTTB heeft gesprekken gevoerd 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 (weer) vitaal te 

maken. Op 26 november was er zo'n gesprek met een aantal leden van Play Fair. 

 

De bond heeft als vervolg op dat gesprek laten weten dat ze een - beperkt - 

vervolg met Play Fair willen plannen. We zijn een kleine vereniging, dus het 

kan geen geen grootschalig begeleidingstraject zijn. Het bestuur heeft besloten 

op het aanbod in te gaan en te kijken wat we van hun expertise kunnen leren 

om Play Fair groter en nog actiever te maken. 

 

Het is wel duidelijk dat dit niet alleen een aangelegenheid is voor de 

bestuursleden, maar voor de hele vereniging. Er zal waar nodig dus ook een 

beroep worden gedaan op de leden om samen bepaalde activiteiten te 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=532c613ebd&e=3424a202f8


 

ontplooien. Hoe die activiteiten eruit zien, dat gaan we met de NTTB eerst 

verkennen. 

 
 

 

Jeugdplatform NTTB 

Een ander initiatief van de Bond is het Jeugdplatform. De afdeling wil graag 

samen met de verenigingen kijken hoe we meer jeugd bij tafeltennis betrokken 

krijgen. Het Jeugdplatform is een middel om verenigingen digitaal bijeen te 

krijgen. In het platform worden de belangrijkste jeugdthema's binnen de 

afdeling West besproken, met als doel om tot concrete veranderingen en 

nieuwe activiteiten te komen. 

 

Het eerste Jeugdplatform is op maandag 18 januari digitaal georganiseerd. 

Deelnemers van zo'n 15 verschillende verenigingen hebben aan de discussie 

meegedaan, waaronder Play Fair (vertegenwoordigd door Laura). 

Het Jeugdplatform is dus een mooie kans om, naast het uitwisselen van kennis 

en ervaring met andere verenigingen, ideeën en initiatieven in te brengen die 

kunnen helpen om meer jeugdleden te werven of juist te behouden. Samen 

versterken de verenigingen elkaar en maken we onze sport toekomstbestendig. 

 
 



  

 

Lennert en Björn krijgen assistentie van Arie 

De oproep van Björn en Lennert in de vorige Nieuwsbrief voor assistentie heeft 

succes gehad. Arie Roos heeft zich bereid verklaard om de trainers te gaan 

helpen!  

 

Even de aanleiding nogmaals: doordat Björn nu op zaterdagmorgen moet 

werken, doet Lennert de zaterdagtraining en Björn de dinsdagtraining. Ze staan 

er dan alleen voor, waardoor het prettig is om er een assistent bij te hebben. Zo 

kunnen sommige kinderen meer aandacht krijgen en kunnen de spelletjes nog 

meer worden gevarieerd. 

 

Arie gaat dus bijspringen, fantastisch Arie, heel erg bedankt alvast! 

Hopelijk werkt dit aanstekelijk en is er nog wel iemand die dit zou willen 

proberen? Laat het gerust weten aan Lennert of Björn. Je leert van hen dan 

gaandeweg hoe je training kan geven. En zoals de vorige keer ook 

aangegeven: als je het echt leuk vindt, dan kan de club je een 

jeugdtrainerscursus aanbieden. 

 
 



  

Goud van oud: de Play Fair klubliederen 

Wie weet nog dat Play Fair een klublied heeft (jazeker "klub" met een 'k')? Wat 

zeg ik? Er zijn er zelfs twee! Al in het eerste jaar van Play Fair schreef Mars de 

Rijk een klublied, inclusief de muziek. De tekst raakte echter verouderd, we 

speelden immers niet meer in het parochiehuis en Ton l'Ami speelde niet meer. 

Bij het 15-jarig jubileum in 1975 heeft Mars een nieuw klublied geschreven (nog 

steeds met een 'k'). En dat is een blijvertje geworden. Veel spelers van Play 

Fair kennen de melodie en tekst nog heel goed.  

 

Bij het 25-jarig jubileum is er een opname gemaakt van beide liederen en op 



 

een singeltje gezet. Onder de muzikale leiding van Theo van der Hoorn en 

technische begeleiding van Roy de Boo, heeft een groep leden van Play Fair 

de liedjes ingezongen in de studio van Cat Music in Rijnsaterwoude. 

Naderhand is er door Kees van der Meer in 't (oude) Spant een groepsfoto 

gemaakt voor de cover van het plaatje. Het geheel werd gecoördineerd door 

Harry Heuzen. 

 

Beide liederen zijn nu digitaal gemaakt en voorzien van de teksten op Youtube 

geplaatst. Dit zijn de linkjes: Klublied 1961 en Klublied 1975. 

 
 

  

 

NTTB West zoekt een jeugdcompetitieleider 

Als we weer met de competitie mogen beginnen heeft de afdeling West drie 

competitieleiders nodig (regulier, duo, jeugd). Door omstandigheden heeft de 

competitieleider jeugd er mee moeten stoppen en is er een vacature ontstaan. 

De afdeling doet een oproep: 

Ben jij die vrouw of man met de drive en zin om de Jeugdcompetitie van 

de grootste afdeling van Nederland te leiden en bij te dragen aan de 

ontwikkeling van de jeugd in West? Dan zoeken we jou en de jeugd heeft 

je hard nodig! 

Voor alle helderheid: zonder nieuwe competitieleider jeugd is er geen 

jeugdcompetitie meer als we weer mogen starten. 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=995999ded9&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=99ba7a5dfd&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=758e443f0e&e=3424a202f8


  

 

 ** onder voorbehoud ** 

Algemene Ledenvergadering - maandag 12 april 2021 

Tafeltennis op Koningsspelen De Lei - vrijdag 30 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 in januari 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=526a2ef7a8&e=3424a202f8


 

3- Rutger Borsboom 

4 - Marco Streng 

6 - Emiel Bunck 

8 - Ton Brand 

11 - Lucas van Nieuwpoort 

13 - Marina van Dam 

14 - Sjaak van Klink 

17 - Yuri Kazanski 

21 - Hilde van Tol 

23 - Mike van der Meer  

De jarigen in februari 

2 - Jos de Graaf 

7 - Anouk Valkhof 

7 - Hans van Leeuwen 

9 - Tiny Lunenburg 

23 - Zoey Remmelts 

26 - Fred Brand 

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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