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Woensdag de 19e beginnen we weer 

Er is weer een stap gezet naar het normaal maken van de samenleving. Vanaf 

woensdag 19 mei is binnensporten weer toegestaan en is 't Spant weer open. 

Wij starten dan ook direct: op woensdagmiddag is de seniorengroep al welkom, 

op vrijdagavond de 21e, zaterdag de 22e en dinsdag de 25e volgen de andere 

trainingen. Lees verderop in deze nieuwsbrief de exacte tijden en 

bijzonderheden. 

 

Belangrijk nieuws is er over de agenda: de clubkampioenschappen laten we 

vervallen door alle onzekerheden die er nog zijn. Maar er is een alternatief, zie 

het stukje van Laura. Er is ook een oproep van Sabine, want we kijken al weer 

vooruit naar de volgende competitie. En een mededeling van de 

penningmeester Emiel. 

 

Verder zijn er in deze Nieuwsbrief verslagjes van de (buiten)jeugdtraining en 
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van de Koningsspelen. Deze keer in de rubriek 'Persoonlijk' een leuk stuk van 

Lennert over zijn werk. Er is nieuws over de FAIR en oproepen om mee te 

denken: laat zien dat de vereniging misschien even uit het oog is, maar niet uit 

het hart! En er zijn weer nieuwe filmpjes van Dick van ons 40-jarig jubileum. 

 

Tenslotte: Lees hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april en 

tevens de verbeterde versie van de jaarrekening 2020. 

 

Het is een lange nieuwsbrief deze keer; ik hoop dat jullie er even tijd voor 

nemen. 

Veel leesplezier, HansB 

 
 

  

 

  

De batjes en balletjes kunnen uit de kast 

Het spant opent op woensdag 19 mei weer de deuren, en dan gaan wij ook 

weer spelen. Zie het bericht op de site waarin precies staat wie wanneer begint. 
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Er gelden wel nog een aantal beperkingen en regels. Die staan in het corona-

protocol, dat ook op het prikbord in 't Spant hangt. Belangrijk: draag een 

mondkapje op de momenten dat je niet speelt, de kleedkamers en douches zijn 

nog dicht en helaas zal de Spantbar nog even gesloten blijven. 

 

Veel speelplezier, 

Het Bestuur. 

Handicapcompetitie voor de komende weken! 

Wat hebben we elkaar lang niet meer gezien. Vijf lange maanden zonder 

tafeltennis. Maar vanaf nu mag het weer! We hebben er naar uitgekeken en 

achter de schermen heeft het bestuur gekeken naar de mogelijkheden. 

Familietoernooi, clubkampioenschappen. Kan het? Mag het? Is het verstandig? 

Het blijven moeilijke vraagstukken. Uiteindelijk zijn we op het volgende 

uitgekomen. Het Familietoernooi wordt verschoven (voorlopig) naar zaterdag 10 

juli. De clubkampioenschappen worden geschrapt. Wat dan wel: een 

handicapcompetitie voor de komende weken op vrijdagavond van 20:30 tot 

22:30 uur. Wedstrijden waarbij je punten voor moet geven of krijgen. Via een 

schema en de ELO-ranking hebben we iedereen ingedeeld in een bepaalde 

groep. Je speelt 2 games tot 21, lekker even terug in de tijd of voor de jongeren 

onder ons, een nieuwe ervaring om tot de 21 te spelen (serveren is dan om de 5 

punten). 

 

Iedereen is welkom om hieraan mee te doen. Kan je een keer niet, geen 

probleem. Ben je er alle weken, dan levert dat bonuspunten op. Aan het einde 

van deze periode zullen er verschillende cadeaubonnen klaar liggen voor de 

winnaars. Die bonnen hebben we bij onze middenstanders aangeschaft. 

 

Natuurlijk hopen we hiermee zoveel mogelijk leden naar het Spant te krijgen. 

Reserveren hoeft niet, omdat we niet bang zijn dat we zomaar 30 leden op de 

vrijdagavond binnen zullen krijgen. Wel wordt er een presentielijst bijgehouden. 
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Tot snel! 

Laura 

Competitie najaar 2021 - bericht van Sabine 

We mogen na al die maanden weer beginnen met een competitie. Dit zal dan in 

het najaar 2021 zijn. 

Vanaf 16 juni kan ik de teams weer opgeven. Daarom ontvang ik graag van 

iedereen wat de wensen zijn voor deze competitie. Ook als je niet wil spelen, 

ontvang ik graag een berichtje. 

 

Het verzoek is om vóór 1 juni te laten weten wat de wensen zijn. Dat kan 

gemaild worden naar wedstrijdsecretariaat@ttv-playfair.nl of een WhatsApp 

'je naar 0614410030. 

 

Groetjes en alvast bedankt, 

Sabine, wedstrijdsecretaris senioren 

Contributie voorjaar 2021 - bericht van Emiel 

Vanaf 19 mei gaat de zaal weer open en is ieder weer in de gelegenheid om te 

komen spelen. Vanaf dat moment zal ook de zaalhuur weer door het 

Sportbedrijf in rekening worden gebracht. Omdat het tweede kwartaal dan al 

voor de helft is verstreken heeft het bestuur besloten om voor het 2e kwartaal 

slechts de helft van de contributie zal worden geïnd. Ter herinnering: over het 

1e kwartaal is helemaal geen contributie geïnd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Emiel, penningmeester 
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De rubriek 'Persoonlijk' 
Maandelijks wil ik graag een rubriek 'Persoonlijk' vullen met een persoonlijk item 

van een clublid of -vriend. Jubileum, uitdaging, bijzondere vakantie, huwelijk, 

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

hobby, nieuwe baan, leuke cursus, enzovoort. Als je iets hebt waarvan je denkt: 

"leuk of eens goed om te delen", laat het dan weten via: nieuwsbrief@ttv-

playfair.nl. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Deze maand een bericht van en 

over Lennert:  

 

  

Persoonlijk: Lennert 
Hoi clubleden, 

 

Mij is gevraagd om als eerste clublid te schrijven in de rubriek “persoonlijk 

bericht”. Veel van jullie kennen mij als jeugdtrainer of “gewoon Lennert”, maar 
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graag vertel ik jullie iets meer over wat ik in het dagelijkse leven doe. 

 

Ik werk bij het bouwbedrijf Vink Bouw, wat in Nieuwkoop gevestigd is. Het 

bedrijf Vink Bouw heeft o.a. de IKC in Leimuiden gebouwd. Mijn functie is 

projectcoördinator (werkvoorbereider). Simpel gezegd zorg ik ervoor dat alle 

materialen en het personeel op het juiste moment op de bouw aanwezig zijn, 

zodat de bouw soepel verloopt. Daarbij zorg ik ook dat alle onderdelen van een 

gebouw technisch op elkaar afgestemd zijn. Ik ben vanaf het schetsontwerp tot 

en met de oplevering aan de eindgebruikers van een gebouw betrokken. 

 

Sinds een aantal jaar werken we als projectcoördinatoren in een 3D-wereld, dit 

noemen we in de bouw “BIM” (Building Information Model). Voordat een 

gebouw echt wordt gerealiseerd tekenen we het eerst helemaal 3D uit. Hiervoor 

werk ik veel samen met andere partijen, zoals met de architect, constructeur 

(iemand die berekeningen maakt of de bouw sterk genoeg is) en het 

installatiebedrijf. Samen met deze partijen moduleren (3D tekenen) en 

berekenen we de basis van het gebouw. Later in het verhaal komen de 

leveranciers en onderaannemers in beeld. Die gaan hun producten en 

werkzaamheden vervolgens verwerken in de 3D-wereld, zodat er één plaats is 

waar alle informatie van de bouw staat. Mijn taak hierin is dat alle onderdelen op 

elkaar worden afgestemd, zodat alle onderdelen uiteindelijk op de bouwplaats 

als lego in elkaar geklikt kunnen worden. Het afstemmen doe ik met behulp van 

de 3D-wereld. 

 

Wanneer alle producten en werkzaamheden zijn afgestemd, worden er 2D 

productietekeningen gemaakt. Deze tekeningen zijn voor in de fabriek en/of op 

de bouwplaats, zodat onze vaklieden precies weten wat ze moeten maken. Ook 

is mijn werk om te zorgen dat alle onderdelen voldoen aan een aantal 

architectonische en constructieve eisen. Daarnaast zijn er een hoop andere 

zaken die ik moet controleren: een gebouw moet bijvoorbeeld waterdicht en 

goed geïsoleerd zijn. Naast alle technische eisen, moeten we natuurlijk ook 

rekening houden met de wensen van een klant. Deze worden ook digitaal 



verwerkt in de 3D-tekeningen, bijvoorbeeld wanneer iemand een extra 

stopcontact of een extra zolderraam wil toevoegen. 

 

Momenteel werk ik aan een bouwproject in Amsterdam. Dit is het gebouw dat 

lijkt op op elkaar gestapelde blokkendozen (zie hieronder de 3D-tekening en 

hoe het echt wordt). 

     

 

Ook heb ik gewerkt aan de hoogste toren van Leiderdorp en omstreken, heb jij 

‘m al eens gezien? Naast de woontoren hebben we daar ook appartementen en 

koopwoningen gebouwd (zie foto). 

 

Hopelijk heb ik het verhaal niet te technisch gemaakt 😊 en hebben jullie een 



 

beeld van wat ik voor werk doe. Bedankt dat ik iets over mijzelf mocht schrijven 

en ik ben benieuwd naar de verhalen van mij mede-clubleden. 

 

Sportieve groet, Lennert  

 
 

  

 

 

 

  

Voorbereidingen 

De voorbereidingen voor de FAIR 2021 zijn gestart. Er worden ideeën verzameld en de 

eerste prioriteit ligt bij de prijzenpakketten voor de loterijen en de advertenties voor de 

kluisfolder en loten. We houden nog altijd een voorbehoud met betrekking tot de exacte 

datum (voorlopig 25 september) en wat wel en niet zal zijn toegestaan; de tijd zal het 

leren. Zoals eerder aangegeven wordt het evenement een drieluik met: 

 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. 

Heb je ideeën voor prijzen in de grote loterij?  

Arnold gaat al enkele jaren op pad om een prijzenpakket voor de grote loterij samen te 



 

stellen. Maar hij hoort graag van de leden welke prijzen men graag in de loterij zou zien. 

Denk er over na en laat het weten bij Arnold (arnoldheuzen@zonnet.nl): wat zou JIJ willen 

winnen in de grote loterij? 

 

Heb je ideeën voor leuke veilingkavels?  

Denk allemaal na over dingen of activiteiten voor de veiling. Vorig jaar waren er 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 te 

bedenken, zoals: 

 Een rondleiding door of van jouw bedrijf. Of het bedrijf van een familielid? 

 Ben je betrokken bij een leuke vereniging of organisatie? Misschien is een golf-, 

loop-, tafeltennis-, zwem-, boogschiet- of andere clinic mogelijk? 

 Heb je een boot of andere interessante hobby. Een rondvaart, rondrit in je klassieke 

Escort, een yoga-cursus, sportmassage? 

 Heb je op een of andere manier ergens speciale toegang: rondleiding in een 

kerktoren, waterzuivering of laboratorium? 

Je ziet, er is veel mogelijk. Denk er over na en we horen graag jouw inbreng. Laat het ons 

weten: Carin, Hans v L, Hans B of Fred.  
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Enquête jeugdonderzoek afgerond 

De NTTB heeft een onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in wat er speelt 

onder de jeugd en jongvolwassenen die lid zijn van de Nederlandse 

Tafeltennisbond. Het onderzoeksteam, bestaande uit vier bevlogen hbo-stagiaires, 

blikt terug op het jeugdonderzoek dat zij hebben uitgevoerd.  

Uiteindelijk hebben zo’n 600 jeugdleden in de categorie tot en met 25 jaar de 

enquête ingevuld. De resultaten van de enquête worden momenteel 

geanalyseerd en zullen rond juli gepubliceerd worden. 

Britt naar de Spelen 

Goed nieuws voor Britt Eerland en tafeltennissend Nederland! Britt Eerland gaat 

definitief naar de Olympische Spelen 2021 van Tokio! Hopelijk gaan we haar vaak in 

actie zien en wordt het een mooie promotie voor het tafeltennis en een inspiratie 

voor de jeugd. 
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Onze nieuwe flyer voor seniorentafeltennis 
Als het tafeltennis weer een beetje is opgestart, gaan we ook weer proberen om 

nieuwe mensen te interesseren om eens mee te doen op de woensdagmiddag. 

Als we de groep kunnen laten groeien, dan geeft dat ook meer mogelijkheden 

om eens kleine toernooitjes of andere activiteiten te doen, of om de zaal 

misschien iets langer te huren. Daarvoor hebben we een flyer gemaakt die 

binnenkort wordt gedrukt en zoveel mogelijk verspreid. 

 

En ... woensdag 19 mei om 15:00 uur gaan we weer beginnen! Arnold en Hans 

zien jullie graag weer komen voor een uurtje spelen en weer even bijpraten. 

Helaas nog zonder Spantbar, maar het begin is er.  
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Jeugdtraining buiten 

Vanaf zaterdag 24 april is er sinds lange tijd weer training gegeven voor de 

jeugdleden. Op de parkeerplaatsen tussen het Spant en IKC De Lei geven Arie 

en Lennert buiten training. Om deze training mogelijk te maken hadden we 

sportattributen nodig om buiten te sporten. Gelukkig konden we veel van zulke 

attributen lenen van onze clubleden. Nog bedankt daarvoor! Met al deze spullen 

is het buiten trainen een stuk leuker. We doen allerlei soorten opdrachten en 

spelletjes. Zoals voetwerk-oefeningen, tennissen en als afsluiter meestal 

bowlen. Toch hopen we als trainers dat we weer snel lekker in de vijverzaal 

mogen trainen. Want een balletje slaan op een tafeltennistafel blijft toch het 

leukste wat er is. 

 

Groeten, Lennert en Arie 

 
 



  

 

  

 

Koningsspelen: de jeugd heeft genoten 

Op vrijdag 23 april hebben Arnold, Ton en Hans Brand 4 groepen van De Lei 

begeleid bij een uurtje spelen in 't Spant. Er was een opstelling met zo'n 15 

tafeltennisachtige spellen - inclusief de robot - klaargezet waarbij de kinderen 

zich konden uitleven. Op de website staat een kort verslag met een paar leuke 

foto's. 
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Uit de oude doos 

Onlangs werd ik door Piet attent gemaakt op een populair filmpje op het 

Youtube-kanaal van de NTTB. De ouderen onder ons kennen dit nog wel: 

Secretin en Purkart. Twee virtuozen met, bij en op de tafeltennistafel. Deze 

filmpjes waren in de jaren 70 mateloos populair op tv. Bekijk hier het filmpje. 
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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 drie delen. In deel 8 

zijn tijdens de receptie gesprekken opgenomen met diverse jubilarissen; Björn 

van der Voort kwijt zich voortreffelijk van zijn taak. In deel 9 zijn we na alle 

formaliteiten toe aan een feestje. De organisatie zorgde voor een live-bandje 

(waarvan de naam niet meer bekend is). In deel 10 worden tijdens het feest nog 

wat cadeautjes overhandigd aan de jubilarissen. 

 

In de volgende Nieuwsbrief volgen de laatste afleveringen. 
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't Spant opent de deuren weer - woensdag 19 mei 2021 

Familietoernooi (onder voorbehoud) - zaterdag 10 juli 2021 10:00 uur 

FAIR (voorlopige datum) - zaterdag 25 september 2021 

2022 

Voorronde mixdubbel - vrijdag 7 januari 2022 

Voorronde dubbelspel - vrijdag 14 januari 2022 

Voorronde enkelspel - vrijdag 21 januari 2022 

Voorronde enkel en dubbel jeugd - zaterdag 22 januari 2022 

Clubdag - zondag 23 januari 2022 

Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 11 november 2022 

Jubileum 62,5 jaar Play Fair - zaterdag 12 november 2022 

Check de volledige agenda en de details op de Play Fair site  

 
 

  

De jarigen in mei 
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1 - Bram Mollers 

3 - Sam Mollers 

4 - Merit Buijks 

17 - Piet van Egmond 

29 - Tim Lunenburg  

De jarigen in juni 

9 - Fred Mollers 

11 - Peter van der Meer 

15 - Freddy Potters 

19 - Kayleigh van Nieuwpoort 

21 - Anneke Roozendaal 

22 - Carin Egberts 

25 - Pepijn Potters 

28 - Rik Owel 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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