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Ook dit jaar zomertafeltennis 

Het was ook voor het tafeltennis een mager jaar. We hebben nog weinig kunnen 

spelen. Om dat een beetje te compenseren heeft het bestuur ook dit jaar 

toegezegd om in de zomervakantie een aantal uren beschikbaar te stellen. 

 

Ander belangrijk nieuws is dat we vanwege alle onzekerheden m.b.t. corona, 

ook dit jaar géén FAIR-evenement in 't Spant zullen organiseren. Wat we wel 

gaan doen kan je in deze nieuwsbrief én op de website lezen. 

 

De rubriek Persoonlijk komt deze keer van Arie en de teamindeling voor de 

najaarscompetitie is bekend. 

 

Welkom oud-leden, nieuwe lezers 

De verzendlijst voor deze nieuwsbrief is uitgebreid met een flink aantal oud-

leden. Hierbij heet ik alle nieuwe lezers van harte welkom. Ik hoop dat jullie 
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deze nieuwsbrief lezenswaardig vinden en misschien willen delen met andere 

oud-leden die je nog kent. Wij hebben lang niet alle e-mail adressen van de 

oud-leden en zouden het op prijs stellen als we meer belangstellenden aan de 

lijst kunnen toevoegen. Zo kan je op de hoogte blijven van het wel en wee van 

je oude club én van bijvoorbeeld de jubileum-activiteiten of het oud-leden 

toernooi. Overigens is er uiteraard de mogelijkheid om je weer uit te schrijven 

middels een link onderaan de nieuwsbrief. 

 

Verder wens ik iedereen die op vakantie gaat of thuis blijft een hele fijne zomer 

toe. Stuur mij vooral een leuke foto. Misschien kan ik dan na de vakantie een 

mooie collage maken van jullie zomer- en vakantiefoto's.  

 

Veel leesplezier, HansB 

 
 

  

 

  

Zomertafeltennis 



We hebben nog niet veel kunnen spelen dit jaar. Daarom zal 't Spant ook in de 

zomermaanden beschikbaar zijn, van 17 juli t/m 29 augustus op: 

 woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur (een uur) 

 vrijdagavond van 20:30 tot 22:00 uur (anderhalf uur) 

Reserveren is niet nodig en de douches mogen gebruikt worden. En ook als je 

niet op de enquête hebt gereageerd ben je toch welkom. Ook de jongere 

spelers die tijd en zin hebben om even te spelen kunnen aansluiten, geen 

probleem - neem eventueel je vader of moeder mee, wij hebben nog wel een 

paar batjes liggen. We hopen dat zoveel mogelijk spelers er gebruik van maken, 

zodat we na de vakantie weer fit zijn en klaar voor de volgende competitie. 

Competitie najaar 2021 

De teams voor het nieuwe competitieseizoen zijn opgegeven. De voorlopige 

indeling is als volgt: 

JEUGD 

Team 1 Duo, Pupillen C 

 Carlos Godwaldt, Pepijn Potters, Zoey Remmelts, Joec van der Voort 

Team 1 Regulier Play Fair spelers bij Jeugd ATTC, promotieklasse  

 Merit Buijks, Leon Buijks, Dylan van der Werf 

SENIOREN 

Team 1 Regulier, 4e klasse  

 Ton Brand, Emiel Bunck, Hans van Leeuwen 

Team 2 Regulier, 5e klasse  

 Carin Egberts, Martin van der Geest, Jos de Graaf, Ina van Koll, Laura 

van der Meer 



 

Team 1 Duo, 2e klasse  

 Lennert Eikelenboom, Arnold Heuzen 

Team 2 Duo, 3e klasse  

 Fred Brand, Arenda Valkhof 

Team 3 Duo, 4e klasse  

 Hans Brand, Marina van Dam 

Team 4 Duo, 5e klasse  

 Mike van der Meer, Bram Mollers, Rik Owel 

Team 5 Duo, 5e klasse  

 Sanne Lunenburg, Sylvia Verkerk 

 
 

  

 

 

 

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 Arie:  
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Persoonlijk: Arie 
 

Mijn leven als Arie 

De meesten van jullie kennen mij als die jongen die altijd vol energie zit, graag 

een grapje maakt en goedlachs is (tenzij ik een wedstrijd verlies). Maar naast 

mijn passie voor tafeltennis heb ik ook nog een leven buiten de 

tafeltenniswereld om. 

 

Doordeweeks 

Doordeweeks werk ik namelijk als ambtenaar voor de gemeente Nieuwkoop. 

Om precies te zijn ben ik van maandag tot en met vrijdagmiddag een 

beleidsmedewerker duurzaamheid. Vorig jaar ben ik bij die gemeente gestart 

met een traineeship, waarna ik kon doorstromen naar een vast contract. 

Iedereen die in de gemeente Nieuwkoop woont kan mij bellen bij vragen over 

duurzaamheid. Daarnaast ben ik voornamelijk bezig met het onderwerp 

energiebesparing. Zo heb ik afgelopen jaar meegeholpen bij projecten waarbij 

inwoners een voucher ontvingen ter waarde van € 70 voor het aanschaffen van 

kleine energiebesparende maatregelen. Ook ben ik bezig met het betrekken van 

jongeren in de gemeente bij belangrijke vraagstukken omtrent duurzaamheid. 

Dit doe ik samen met een collega, door een jongerentafel te organiseren om 

met de jongeren in gesprek te gaan. Participatie is geen doel an sich, maar 

participatie vind ik echt belangrijk en we proberen dan ook de visie van 

inwoners te betrekken bij onze projecten. 

Dus mochten jullie vragen hebben over duurzaamheid, dan weten jullie mij 

vanaf nu te vinden. 

 

Weekend 

In het weekend ben ik stiekem ook nog met tafeltennis bezig. Sinds kort help ik 

Lennert met het training geven op zaterdag. Ik ben van plan om, wanneer de 

cursus voor trainer weer begint hier aan mee te doen. Ik hoop daarmee een 

diploma te behalen zodat ik ook zelfstandig training kan geven en de kinderen 

nog beter kan helpen! 



 

Ik spreek ook graag wat af met vrienden. Een weekendje weg naar een 

bungalow of een bbq met een biertje ben ik altijd voor in! Daarnaast ruim ik ook 

altijd nog wat ruimte in voor mijn vriendin. Nu de versoepelingen steeds verder 

gaan kunnen we zo langzamerhand weer uit eten en leuke uitjes plannen. 

 

Wat velen van jullie misschien niet weten is dat ik ook een enorme autofanaat 

ben. Naast dat ik als daily driver een Audi TT rijd, heb ik ook een hobbyproject. 

In de schuur bij mijn vader staat namelijk een Ford Capri 2.8 injectie uit 1981. 

De auto is helemaal uit elkaar en hangt in een draaispit om vanaf de bodem af 

gerestaureerd te worden. 

  



 

 

Hiermee was ik heel voortvarend aan de slag gegaan, maar tussendoor heb ik 

een woning gekregen en heeft het opknappen en het verhuizen ook de nodige 

tijd in beslag genomen. Nu dat achter de rug is kan langzaam het project weer 

worden hervat. Wanneer dat project klaar is durf ik nog niet te zeggen, maar ik 

kan niet wachten om met de Capri door alle windstreken te toeren.  

 
 

  

 

 

 

  

(Weer) geen evenement in 't Spant dit jaar 



Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt er ook dit jaar, vanwege alle onzekerheden 

door corona, geen live evenement in 't Spant georganiseerd. Dat betekent dus net als vorig 

jaar een alternatieve versie van ons evenement. Financieel gezien is deze actie strikt 

noodzakelijk om de vereniging gezond te houden, we kunnen niet zonder. 

 

De voorbereidingen voor deze FAIR 2021 lopen al. Er zijn nog een aantal plekken vrij voor 

advertenties in de kluisfolder. En voor de veiling worden weer kavels verzameld. Dus als 

je nog ideeën hebt, laat het dan vooral weten bij de FAIR-commissie. 

 

De alternatieve FAIR wordt definitief gehouden vanaf maandag 4 oktober met een live 

uitgezonden finale op zaterdag 9 oktober 2021. Het evenement wordt weer een drieluik 

met: 

 zes tot acht weken van te voren start een digitale veiling die eindigt op zaterdag 9 

oktober; 

 in de week vóór de FAIR Finale houden we het carport evenement; 

 we eindigen de actie met een live uitgezonden FAIR Finale met de trekkingen van 

de loterijen en de uitslag van de veiling.  

Alle informatie hierover is te vinden op de speciale FAIR-pagina van de Play Fair website.  

Veilingkavels  

De veiling wordt weer een uitdaging. We willen natuurlijk net als vorig jaar weer een mooie 

lijst met kavels. Dus we hopen dat jullie allemaal willen meedenken en -doen om de veiling 

te vullen. De trike-ritjes en het zelfgemaakte ijs zijn alweer aangeboden. Maar er zijn 

ongetwijfeld weer veel andere 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 oude auto, een boot of andere interessante hobby? Een rondvaart, 

rondrit in je klassieke Escort, een yoga-cursus of sportmassage? Alles is mogelijk. 

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

kerktoren, waterzuivering of laboratorium? Laat het vooral weten. 

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 M of via veiling@ttv-playfair.nl . 
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Uitslag handicaptoernooi 

Sinds de heropening in mei is er op vrijdagavond een handicaptoernooitje 

gespeeld. De twee personen die alle - zeven - avonden aanwezig waren én ook 

de meeste punten hebben vergaard (18 games uit 15 wedstrijden) waren Ton 

Brand en Arnold Heuzen. Op de laatste speelavond 16 juli hebben zij uit handen 

van de voorzitter een slagersbon van Keurslagerij Juriën van der Meer 

overhandigd gekregen. Proficiat Arnold en Ton! 

 
 

  

 

  

ZHK 2021 gaat definitief niet door 

Dit toernooi stond oorspronkelijk in januari 2021 gepland, was uitgesteld, maar is 

nu gecanceld. 

Verplichting spelregelbewijs nog even 

uitgesteld 

Eerder kondigde de NTTB aan dat het spelregelbewijs via Tafeltennis Masterz 

per 1 juli 2020 een vereiste is voor alle competitiespelers van 13 tot en met 17 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=5a8186f41a&e=3424a202f8
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jaar. Maar door corona is dat even uitgesteld. Ook voor komend najaars-seizoen 

zijn er geen gevolgen voor spelers van die leeftijd die hun spelregelbewijs nog 

niet behaald hebben. Maar uitstel is geen afstel, dus ... blijft oefenen en probeer 

het bewijs te halen. 

 
 

  

 

  

 

Tafeltennis op de Olympische Spelen 

Naast Britt Eerland gaan nog twee Nederlandse speelsters naar de Olympische 

Spelen: Frederique van Hoof en Kelly van Zon zullen meedoen aan de 

paralympische spelen. 

 

Al het nieuws over onze tafeltennishelden op de OS kan je hier volgen. Wie weet 

hoe ver ze het gaan brengen in dit toernooi en welke positieve uitstraling het 

gaat krijgen voor de tafeltennissport in Nederland! 
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Het wordt steeds gezelliger op de 

woensdagmiddag 
De woensdagmiddaggroep blijft zonder meer goed bezet. Deze die-hards laten 

zich niet tegenhouden door te warm of te koud weer! En ook in de 

zomervakantie zullen ze doorspelen - al is de Spantbar dan helaas gesloten 

voor de nazit. 

 

De groep wordt langzaamaan ook groter. Er is nu een vaste kern van zo'n 18 

personen die zeer geregeld komen, zodat er toch altijd wel 6 of 7 tafels moeten 

worden opgezet. En toch is er nog wel ruimte voor nieuwe aanwas, dus als je 

nog iemand kent die het misschien ook leuk zou kunnen vinden: geef de tip 

door. Iedereen is welkom om het een paar keer vrijblijvend te proberen!  

 
 



  

 

  

 

De geschiedenis van het tafelteltennis 

Een klein stukje geschiedenis van de AVRO-televisie, maar vooral een leuke 

demonstratie van twee Nederlandse pingpong-grootheden: Bettine Vriesekoop 

en Danny Heister. Bekijk hier het filmpje. 
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Zuid-Hollandse Kampioenschappen 

Dit jaar zijn er geen Zuid-Hollandse Kampioenschappen. Maar al heel veel jaren 

- ik denk al 30 jaar of meer -  is er elk jaar weer een groep Play Fair spelers die 

deelneemt aan de Zuid-Hollandse Kampioenschappen. Op zaterdag is het 

toernooi voor de jeugd en op zondag voor de senioren. Voor de jeugd is het 

vooral een indrukwekkende belevenis door de enorme zaal en de grote 

hoeveelheid tafels en spelers in die zaal. Zie daarin je weg maar eens te vinden, 

en de juiste poule, tijd en tafel! En voor de senioren, die al wat meer gewend 

zijn, is het vooral een gezellige dag met elkaar in en om de zaal. Je ziet veel 

bekenden uit de tafeltenniswereld en er is altijd wat lekkers te halen. En een 

potje klaverjassen tijdens de pauzes hoort daar ook bij. Resultaten zijn altijd 

wisselend, maar nooit het allerbelangrijkste. 

 

Hierboven zie je twee verslagjes van Lennert en van de familie Lunenburg over 

hun belevenissen op het evenement in 2013.  

 
 



  

 

Laatste reguliere speelavond voor de zomervakantie - vrijdag 16 juli 2021 

Zomertafeltennis - woensdag 21 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

Zaal weer regulier open - maandag 31 augustus 2021 

Start najaarscompetitie - maandag 13 september 2021 

FAIR-aanloopavonden - maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober 2021 

Live FAIR-finale (loterijen en veiling) - zaterdag 9 oktober 2021 

Open Leimuidense (voorheen bedrijventoernooi) - vrijdag 29 oktober 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  
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De jarigen in juli 

1 - Arnold Heuzen 

3 - Dianne van der Meer 

3 - Nathalie de Wagenaar 

11 - Martin van der Geest 

17 - Antoinette de Jong 

24 Kees Buskermolen  

De jarigen in augustus 

5 - Bjorn van der Voort 

7 - Marc Captein 

11 - Fenna van der Steeg 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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