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Een gezellige digitale ALV 

De eerste digitale Algemene Ledenvergadering op 12 april is goed verlopen. Twintig 

personen hebben deelgenomen en het systeem van 'hand opsteken en de beurt 

krijgen' dat we al op de kleuterschool hebben geleerd, werkt nog steeds goed. Het 

verslag zal waarschijnlijk in de volgende nieuwsbrief worden gedeeld. 

 

Het mogen binnensporten is weer uitgesteld, maar heel, heel, héél misschien kunnen 

we vanaf 11 mei elkaar weer live ontmoeten. Dat zou toch mooi zijn. 

 

De braderie gaat niet door dit jaar, maar we laten wel ons gezicht zien op de 

Koningsspelen. Op vrijdagmorgen 23 april laten we een aantal groepen van De Lei 

kennismaken met tafeltennis(spelletjes). Zo blijven we nog een klein beetje 'in the 

picture'. Als je in de gelegenheid bent om te assisteren, laat dat dan even weten. 

 

Veel leesplezier, HansB 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=384c418c17&e=3424a202f8


  

 

 

Advertentieruimte 

Zowel op de website als in de nieuwsbrief is nog ruimte voor een paar advertenties. 

Als je iemand of een bedrijf weet die dat zou willen, breng ze dan in contact met de 

club via pr@ttv-playfair.nl. 

 
 

  

 

 

 

mailto:pr@ttv-playfair.nl?subject=Adverteren%20op%20de%20site%20of%20in%20de%20nieuwsbrief%20van%20Play%20Fair


  

 

De volgende competitie 

En weer is de lockdown verlengd. Maar er is ook een voorzichtige opening gegeven. 

Misschien kan er vanaf 11 mei weer binnen gesport worden. We rekenen er nog niet 

te veel op, maar hopen het natuurlijk wel.  

 

De competitie zal pas na de zomer weer worden opgestart. Dat wordt dus de 

najaarscompetitie 2021. Alle teams starten dan in principe weer in dezelfde opstelling 

en klassen als in het najaar van 2020. 

 

BELANGRIJK: Denk alvast na over je team-indeling en de klasse waarin je speelt. Als 

je vragen of wensen hebt over je team of de indeling, laat dat dan weten aan 

Sabine: wedstrijdsecretariaat@ttv-playfair.nl. 

 
 

  

 

 

 

mailto:wedstrijdsecretariaat@ttv-playfair.nl?subject=Over%20de%20najaarscompetitie%202021


 

De rubriek 'Persoonlijk' 
De nieuwsbrief begint een vaste structuur te krijgen. Het zou leuk zijn om daarin 

maandelijks een rubriek 'Persoonlijk' te vullen met een persoonlijk item van een clublid 

of -vriend. Dit kan van alles zijn: jubilea, uitdagingen, bijzondere vakanties, huwelijk, 

gezinsuitbreiding, blessure of ziekte, inzamelingsactie voor een goed doel, hobby, 

nieuwe baan, leuke cursus, etc. etc. Als je dus iets hebt waarvan je denkt: "leuk of 

eens goed om te delen", laat het mij dan weten via: nieuwsbrief@ttv-playfair.nl . Ik ben 

benieuwd naar jullie reacties. Deze maand een bericht van en over mijzelf:  

 

  

Persoonlijk: Hans loopt zijn eerste marathon 
Een marathon lopen is al heel veel jaren een wens van mij geweest. Dus toen twee 

maatjes van mijn loopclub eind vorig jaar het idee opperden om op 11 april een eigen 

marathon te gaan lopen, wist ik dat het nu dan maar eens moest gebeuren.  

 

Ook Jos was van de partij. Hij heeft na een lange tijd van knieblessures weer 10 km 

gelopen en is op weg naar meer. Marjan had getraind om haar eerste halve marathon 

te gaan lopen, maar kon helaas door ziekte onverwacht niet meedoen. 

 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief


 

Mijn verslag (en dat van medelopers) en veel foto's van dit mini-evenement zijn te 

vinden op de website van mijn loopclub Lekker Hollen!   

 
 

  

 

 

 

  

 

Leden van verdienste 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april jl. zijn 3 leden van Play Fair 

benoemd tot Lid van Verdienste. Dat zijn leden die zich gedurende lange tijd en/of op 

een bijzondere manier hebben ingezet voor de vereniging. Lees hier het volledige bericht 

op de website van Play Fair. 

 
 

  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d48051a9da&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=e915432d76&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=e915432d76&e=3424a202f8


 

De Fair 2021 

Ook zijn tijdens de Ledenvergadering de eerste plannen voor de Fair 2021 uit de 

doeken gedaan. Er is natuurlijk nog steeds onzekerheid over het houden van 

evenementen, maar als het mag, dan willen we de fair in het najaar houden. De 

voorlopige datum voor de live Fair in ’t spant is 25 september van 13:00 tot 17:00 uur. 

 

Het evenement wordt een soort drieluik: 

 zes tot acht weken van te voren start een digitale veiling, zoals vorig jaar; 

 in de week vóór de Fair houden we het carport evenement, ook zoals 

afgelopen jaar; 

 de Fair zelf wordt een gezellige markt in 't Spant, met activiteiten en verkoop in 

kramen, koffie-hoek, Rad van Avontuur, de kluis en een live veiling. 

OPROEP: Vind leuke kavels voor de veiling. Vorig jaar waren er bijv. een ritje op een 

trike, een vakantiehuisje, rondleiding op de veiling, ontbijt door een paar leden, 

mystery box, zelfgemaakt ijs en een timmerklus. Maar er zijn ongetwijfeld meer goede 

ideeën. Daarnaast: heb je een bedrijf of ken je iemand bij een bedrijf? Misschien kan 

er iets leuks worden aangeboden of georganiseerd? Ben je betrokken bij een andere 

leuke vereniging of organisatie? Misschien is een clinic, rondvaart of proef-activiteit 

mogelijk? 

 

We horen graag jouw ideeën, laat het ons weten: Carin, Hans v L, Hans B of Fred.  

 
 

  

 



  

 

Jeugdonderzoek: enquête NTTB 

De NTTB is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in wat er speelt onder de 

jeugd en jongvolwassenen die lid zijn van de Nederlandse Tafeltennisbond. Aangezien 

zij ook de meningen van de jongste jeugd (t/m 16 jaar) willen weten is het ook mogelijk 

om als ouder/voogd de enquête in te vullen voor of samen met je zoon/dochter.  

  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of het huidige aanbod op 

tafeltennisgebied voldoet aan de wensen en behoeften van onze leden, of dat het 

nodig is om hierin veranderingen door te voeren. Zo maken we onze sport samen nog 

leuker. Doe mee! 

 
 

  

Vrijwilligers van verenigingen zetten zich 

tijdelijk in als (wandel)maatje 
Een bericht namens De Driemaster: 

Veel kwetsbare inwoners in onze gemeente zitten nog altijd thuis en kijken uit naar 

iemand die een praatje en of wandeling met ze wil maken. Dit geeft hen weer energie, 

hoop en vertrouwen. Wil jij tijdelijk, omdat je vereniging nog niet volledig draait, 1 keer 

in de 2 weken iets betekenen voor een ander? Geef je dan HIER op! En wij van De 

Driemaster nemen vrijblijvend contact met je op om te kijken of we je als wandelmaatje 

kunnen koppelen aan iemand.  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=311a53c842&e=3424a202f8
mailto:info@dedriemaster.nu
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a5651be3d5&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a5651be3d5&e=3424a202f8


 

 
 

  

 

  

 

De Play Fair jeugd gaat naar buiten 

Het wordt langzaamaan weer een beetje mooi weer. De zaal gaat nog niet open, maar 

vooruitlopend daarop gaan Lennert en Arie vanaf 24 april (van 10:00 tot 11:00) bij 't 

Spant een buitentraining doen met de jeugdspelers. Het wordt leuk om elkaar weer 

live te zien en spelenderwijs met ballen, elastieken, pionnen, matjes en gewichtjes 

weer een beetje conditie op te doen. Joec heeft alvast geoefend, nu de rest nog! 

 

En je weet: met Lennert en Arie ... altijd gezellig! 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=287b3c6a66&e=3424a202f8


  

 

  

 

Knip en Plak dagen Britt Eerland uit 

Volleybalsters Kirsten Knip & Celeste Plak kijken iedere week voor Ziggo Sport of ze 

ook talent hebben voor een andere sport. Deze week beoefenen zij tafeltennis met 

Britt Eerland. Britt leert deze topvolleybalsters alles over haar techniek, batgreep én ze 

showt haar bijzondere warming-up!  

 

Het is echt een ontwapenend gezellig filmpje om te zien. 

 
 

  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b356095d69&e=3424a202f8


 

 
 

 

 
 

 

 

40 jaar Play Fair, vervolg 

Onze video-man Dick Hoogendam heeft bij het 40 jarig bestaan van Play 

Fair veel opnames gemaakt, die niet eerder zijn gepubliceerd. Dick werkt nu 

aan een serie filmpjes over dat jubileum. Deze keer deel 5/6 over de receptie, 

toespraken, cadeaus en lintjes, waarin ook onze eerste voorzitter (1960-1973) Leo 

van Dueren te zien is. En deel 7 waarin Mars in 't zonnetje wordt gezet en de 

voorzitter Ruud Mollers cadeaus in ontvangst neemt. 

 
 

  

Tafeltennis op Koningsspelen De Lei - vrijdag 23 april 2021 

Mogen we weer binnensporten ? - 11 mei 2021 - ? 

Familietoernooi - zaterdag 5 juni 2021 11:00 uur 

Voorronde mix-dubbel - vrijdag 11 juni 2021 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=361d67cddd&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=361d67cddd&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4cdb20f972&e=3424a202f8


 

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 april 

13 - Lennert Eikelenboom 

19 - Ina van Koll 

23 - Bas Kempenaar 

27 - Sanne Lunenburg 

27 - Irene van der Burg 

27 - Harry van der Burg 

29 - Sylvia Verkerk  

De jarigen in mei 

1 - Bram Mollers 

3 - Sam Mollers 

4 - Merit Buijks 

17 - Piet van Egmond 

29 - Tim Lunenburg 

 
    

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4da6926d96&e=3424a202f8


 

  

 

 

  

 

    

 

 

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. 

   

    

 

 

 

 

 

 

This email was sent to hans.brand@casema.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Tafeltennisvereniging Play Fair · --- · Leimuiden, --- · Netherlands  

 

 
 

 
 

mailto:pr@ttv-playfair.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20de%20vereniging%20Play%20Fair
mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20de%20nieuwsbrief
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d28e4aca2d&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b139cd3e7a&e=3424a202f8&c=873febedf7
mailto:hans.brand@casema.nl
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/about?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b139cd3e7a&e=3424a202f8&c=873febedf7
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b139cd3e7a&e=3424a202f8&c=873febedf7
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/profile?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b139cd3e7a&e=3424a202f8&c=873febedf7
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a7c09dfbd8f9fc13263026333&afl=1
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=8857fe0052&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=7fb3017929&e=3424a202f8

