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Nog even geduld alstublieft
Voorlopig gaan we nog niet tafeltennissen. 't Spant blijft nog dicht tot minimaal
2 maart en de competities worden nog niet opgestart. Om in beweging te
blijven moeten we thuis of buiten aan de slag. Heel veel mensen doen dat
gelukkig ook. Maar we kijken allemaal weer erg uit naar onze pingpongmiddagen en -avonden.

Het jubileumfeest voor ons 60-jarig bestaan - in mei 2020 - is uitgesteld. De
jubileumcommissie en het bestuur hebben besloten om dat op te schuiven naar
het najaar van 2022 en dan op 11 en 12 november ons 62,5 jarig bestaan te
vieren.

De Algemene Ledenvergadering 2021 gaat wèl door op 12 april om 20:00
uur, maar zal digitaal worden gehouden. Er komt een aparte Nieuwsbrief met
de uitnodiging en de stukken voor de ALV. Zet alvast wel de datum en tijd in je

agenda.

Ondertussen zoeken we vaker vertier op het internet. Een leuk idee voor wat
tafeltennisoefeningen thuis vind je in dit filmpje; ik vind het meesterlijk!

HansB

Adverteerders, er is nog steeds ruimte
In de vorige aflevering stonden we iets langer stil bij de advertenties. Gelukkig
is er gehoor gegeven aan onze oproep en zijn er nog enkele bij gekomen. Maar
er is nog ruimte, zowel op de website als in de nieuwsbrief, voor nog een paar
advertenties. Dus als je nog iemand weet die dat zou willen, laat het dan
weten aan pr@ttv-playfair.nl.

Hoe nu verder?
De kans dat de najaarscompetitie nog wordt uitgespeeld wordt steeds kleiner,
maar is nog steeds aanwezig. De NTTB gaat daar uiterlijk op 31 maart een
besluit over nemen.

Ondertussen worden onze clubactiviteiten elke keer weer opgeschoven, in de
hoop dat we op enig moment toch weer aan de slag kunnen, dat we onze
clubkampioenschappen in juni kunnen houden, dat de Koningsspelen en de
braderie doorgaan en dat we af een toe een toernooitje kunnen organiseren.

De ALV omgezet naar een digitale versie en het jubileum voor de zekerheid
maar ver vooruitgeschoven. Kijk in de agenda op de website voor alle updates.

Ping pong tegen Alzheimer!?
Tafeltennis is goed voor iedereen. Dat wisten wij als sporters natuurlijk al. En
vooral tafeltennis, dat beweging, coördinatie en plezier optimaal combineert en
door iedereen gespeeld kan worden, is daar een goed voorbeeld van.

In Canada is er een serieus onderzoek gedaan naar wat het spelen van
tafeltennis voor invloed heeft op Alzheimer-patiënten. En dat blijkt verrassend
goed te zijn: kijk hier maar eens naar.

En omdat sporten goed is voor iedereen, is Play Fair ook al weer een jaar

(helaas met onderbrekingen) bezig met een enthousiaste groep mensen om op
woensdagmiddag een uurtje recreatief te pingpongen. Laagdrempelig wordt
ongemerkt lichaam en geest getraind, maar vóór alles is het een uurtje gezellig
bezig zijn.

Misschien zijn er wel meer mensen die het leuk vinden om mee te doen? Er is
een mooie flyer gemaakt die we gaan verspreiden om te kijken of we de groep
kunnen uitbreiden. Via verschillende kanalen gaan we publiciteit zoeken.

Verenigingscongres 1-5 maart: voor
iedereen!
Er mag tijdelijk niet binnen worden gesport, maar er wordt wel veel over onze
sport gepraat. Zowel de NTTB als veel verenigingen nemen nu de tijd om na te
denken over de vereniging, de activiteiten en de plannen voor de toekomst.
Ook het bestuur van Play Fair (Laura, Antoinette, Sabine, Emiel, HansB) doen
dat. En waar mogelijk doen zij dat ook met de ervaring van de Nederlandse
Tafeltennisbond.

Binnenkort - van 1 tot 5 maart - is er een gelegenheid voor iedereen om een
online congres voor tafeltennisverenigingen bij te wonen. Er zijn sessies voor
bestuurders, trainers, vrijwilligers, maar ook voor oudere spelers, jongere
spelers en ouders; iedereen die dat wil kan dus meedoen of meekijken. De
informatie daarover en het programma vind je hier, inclusief een filmpje waarin
Marthijn van der Wal van de NTTB kort uitlegt wat de bedoeling is. Er is zelfs
een tafeltennis quiz voor kids. Dus als je het leuk of interessant vindt, doe dan
gerust mee!

Wereld tafeltennisdag
Op 6 april is het Wereld tafeltennisdag. Wellicht wist je (net als ik overigens)
helemaal niet dat er zo'n dag bestond, maar het is echt zo.

Het thema voor dit jaar is "FEMpowerment", ofte wel Female Power. Hierbij
wordt iedereen uitgedaagd om een plannetje te bedenken om zoveel mogelijk

meisjes aan het tafeltennissen te krijgen. Heb je een idee? Doe dan mee!

Deze dag is ingesteld in 2015 door de wereldtafeltennisbond ITTF
(International Table Tennis Federation). De datum is gekozen omdat 6 april
door de Verenigde Naties is ingesteld als 'Internationale Sportdag'.
Het belangrijkste doel is om het sporten en verenigingsleven voor iedereen op
de wereld toegankelijk te maken, ongeacht wie of wat je bent. Als
wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen aan de
spelers, maar anderzijds is het voor miljoenen mensen in de hele wereld een
ontspannende recreatieve tijdspassering. En dat moeten we koesteren.

Een cadeautje voor onze jeugd

Als bestuur van Play Fair wilden we iets leuks doen voor onze jeugd na dit rare
coronajaar. Toen het afdelingsbestuur een voorzetje deed om een gedeelte van
de kosten over te nemen voor een leuke actie, waren we er snel uit: voor elk
jeugdlid een netje dat je op elke tafel passend kan maken. In samenwerking
met Heemskerk Sport & Games werd er een sticker gemaakt met een tekst die
mooi paste op de netpost.
Het idee was om dit nog uit te reiken op de laatste zaterdag voor de Kerst. Op
dat moment gingen de zalen echter dicht en zijn onze jeugdtrainers op de fiets
het dorp rondgegaan om aan elk kind persoonlijk de netpost uit te reiken. Dit
leverde een hoop blije gezichtjes op. Actie geslaagd!

Ook de NTTB heeft hier op hun site aandacht aan gegeven.

Terugblik: 40 jaar Play Fair
In de vorige nieuwsbrief hebben we de oude clubliederen van Play Fair van stal
gehaald. Deze keer kijken we terug naar het jaar 2000, waarin Play Fair het 40jarig jubileum vierde. Onze video-man Dick Hoogendam heeft toen veel
opnames gemaakt, die nooit in zijn geheel zijn gepubliceerd. Dick werkt nu aan
een serie van 7 filmpjes over dat jubileum. Prachtige beelden met veel (jonge)
oude bekenden, waarvan er ondertussen ook al een aantal niet meer bij ons
zijn. De eerste twee delen zijn al verschenen. Dit is het eerste deel, waarin op
een zaterdagmiddag een fotoshoot wordt gehouden waarbij een groot deel van

de club aanwezig was. Helaas niet Ruud en Fred Mollers, want die waren Mollers-traditie getrouw - iets te laat op de set. Hoe dat komt? Bekijk het
filmpje. In het tweede deel is er aandacht voor barpraat.

** onder voorbehoud **
Algemene Ledenvergadering - maandag 12 april 2021 20:00 uur (digitaal)
Tafeltennis op Koningsspelen De Lei - vrijdag 30 april 2021
Familietoernooi - zaterdag 5 juni 2021 11:00 uur
Voorronde mix-dubbel - vrijdag 11 juni 2021
Play Fair op de braderie - woensdag 16 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
Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 11 november 2022
Jubileum Play Fair - zaterdag 12 november 2022
Check de volledige agenda en de details op de Play Fair site

De jarigen in februari
2 - Jos de Graaf
7 - Anouk Valkhof
7 - Hans van Leeuwen
9 - Tiny Lunenburg
23 - Zoey Remmelts
26 - Fred Brand

De jarigen in maart
4 - Richard Klein
11 - Shayna van der Vaart
14 - Maaike Bloemsma
15 - Linda Boer
17 - Johan van der Meer
17 - Marja van Veen
19 - Simon van Graas
28 - Wim van Egmond
30 - Theo Zandvliet
31 - Jack van de Pol

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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