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Nieuw seizoen, nieuwe kansen 

In de week van 13 september gaat de najaarscompetitie van start. Hopelijk kan 

deze wél worden uitgespeeld, nadat we twee competities moesten afbreken 

door de pandemie. 

 

Ook de Fair staat weer voor de deur. Lees het laatste nieuws hierover en draag 

je steentje bij. 

 

De verzendlijst voor de nieuwsbrief is wederom uitgebreid met een aantal oud-

leden. Ik hoop dat jullie de nieuwsbrief blijven lezen en willen delen met andere 

oud-leden die je nog kent. In verband met de jubileumviering volgend jaar zijn 

we nog steeds op zoek naar (e-mail adressen van) oud-leden die we kunnen 

toevoegen. Zo blijf je op de hoogte van het wel en wee van je oude club, de 

jubileum-activiteiten én het oud-leden toernooi. Natuurlijk kun je je uitschrijven 

middels een link onderaan de nieuwsbrief. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=7bd0ba0dc3&e=3424a202f8


 

 

Veel leesplezier, HansB 

 
 

  

 

  

De zaal opent weer op gewone tijden 

De zomervakantie is voorbij. Van de mogelijkheid om in die periode te 

tafeltennissen is goed gebruik gemaakt, zowel op vrijdagavond als - vooral - op 

woensdagmiddag. Maar vanaf dinsdag 31 augustus gaat de zaal weer op de 

gewone tijden open. Even ter herinnering: 

 dinsdagavond van 18:30 tot 20:00 uur jeugdtraining o.l.v. Björn en Arjo 

 dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 uur senioren - vrije training 

 woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur seniorentafeltennis 

 vrijdagavond van 20:00 tot 23:30 uur, clubavond en seniorencompetitie 

 zaterdag van 10:00 tot 11:30 uur jeugdtraining (vanaf 6 jaar) o.l.v. 

Lennert en Arie en jeugdcompetitiewedstrijden 

Competitie najaar 2021 



De competitie start in de week van 13 september. De team- en poule-indeling 

zijn als volgt (of kijk op de website om de teams te volgen onder Competitie): 

JEUGD Duo 

Team 1 Duo, Pupillen A poule A 

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

JEUGD spelend bij andere vereniging 

ATTC: Team 1 Regulier met Play Fair spelers, 1e klasse poule A  

 Merit Buijks, Leon Buijks 

SENIOREN Regulier 

Team 1 regulier, 4e klasse poule B  

 Ton Brand, Emiel Bunck, Hans van Leeuwen 

Team 2 regulier, 5e klasse poule B  

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

van der Meer 

SENIOREN Duo 

Team 1 duo, 2e klasse poule E  

 Lennert Eikelenboom, Arnold Heuzen 

Team 2 duo, 2e klasse poule C  

 Fred Brand, Arenda Valkhof 

Team 3 duo, 4e klasse poule N  

 Hans Brand, Marina van Dam 

Team 4 duo, 5e klasse poule J  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f0ef60fcc6&e=3424a202f8


 

 Mike van der Meer, Bram Mollers, Rik Owel 

Team 5 duo, 5e klasse poule K  

 Sanne Lunenburg, Sylvia Verkerk 

SENIOREN spelend bij andere verenigingen 

Combat: Team 1 regulier, 2e klasse poule B  

 Sabine Brand, Rutger Borsboom 

De Treffers: Team 2 regulier, 1e klasse poule B  

 Arie Roos 

Pecos: Team 6 regulier, 5e klasse poule A  

 Dick Hoogendam 

S '70: Team 1 duo, 2e klasse poule E  

 Tim Lunenburg 

 
 

  

 

 

 

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. 

 

Tafeltennis in coronatijd 

Dick is niet alleen de man van de video's. Hij is ook een zeer gedreven 

tafeltennisser. Hij zál en móet spelen. Coronatijd of niet. Al is het buiten in de 

kou op een betonnen tafel. In dit filmpje trekt hij er samen met Arnold op uit.  

 
 

  

 

 

 

  

FAIR plannen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, wordt er ook dit jaar geen live evenement in 't 

Spant georganiseerd. Dat betekent dus net als vorig jaar een alternatieve versie van ons 

evenement. De voorbereidingen voor de FAIR 2021 lopen goed. De prijzenpakketten voor 

de grote loterij en de Diner- en Jumbo-intekenlijsten zijn klaar: 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=be1dbd117a&e=3424a202f8


 

De folders en loten zijn al gedrukt. En voor de veiling zijn de eerste kavels al aangeboden. 

Het programma met activiteiten is na te lezen op de FAIR-pagina van de website. 

 

Tip voor de verkoop van loten 

Zoals altijd geven we elk lid van de vereniging een boekje (van 50) loten mee met de vraag 

om deze zoveel mogelijk te verkopen. 

 

Vorig jaar heb ik veel loten on-line verkocht en dat werkte verrassend goed en makkelijk. Ik 

stuurde via WhatsApp een foto van de loten. Als iemand loten wil dan stuur ik een foto van 

de betreffende loten én een betaalverzoekje. En klaar is Kees! 

 

Uitdelen van de folders 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6ee81d258b&e=3424a202f8


 

De folders moeten in de week van 13 tot 17 september huis-aan-huis worden verspreid in 

Leimuiden en Rijnsaterwoude. We hopen dat jullie weer willen helpen door een paar 

straten te lopen. Het is weinig moeite en levert veel op. 

 

 

  

 

  

Veilingkavels gevraagd 

De veiling wordt weer een uitdaging. Deze wordt al snel geopend (hopelijk 30 

augustus) en we willen natuurlijk net als vorig jaar weer starten met een mooie 

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

om de veiling te vullen. Wat we tot nu toe hebben: 

 Twee ritjes achterop een trike (van Mike van der Meer) 



 

 Twee keer een halve liter zelfgemaakt ijs (Hans van Leeuwen) 

 Mystery box (Piet van Egmond) 

 Workshop zingen (Marina van Dam) 

Maar er zijn ongetwijfeld weer veel andere goede ideeën te bedenken. Vorig 

jaar waren er immers 81 kavels, waarvan er 60 verkocht zijn! Denk bijvoorbeeld 

ook aan: 

 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 auto, een yoga-cursus of 

sportmassage? 

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

een kerktoren, waterzuivering of laboratorium? Laat het vooral weten. 

 Of heb je op zolder nog leuke oude of mooie spullen liggen die je niet 

meer gebruikt: bied het aan en we zullen kijken of het wat is voor de 

verenigingsveiling. 

Er is veel mogelijk; denk er over na en laat het ons snel weten: Carin, Hans v L, 

Hans B of Fred M of via veiling@ttv-playfair.nl . 

 
 

  

 

mailto:veiling@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20Play%20Fair%20veiling


  

 

Over het Digitaal Wedstrijd Formulier 

In het najaar 2020 is het DWF als pilot gebruikt. Dit heeft geleid tot 

veel waardevolle input. Op de achtergrond is hard gewerkt om aanpassingen te 

maken. In de najaarscompetitie 2021 wordt de pilotfase voortgezet. Afhankelijk 

van de resultaten van deze pilot wordt de definitieve overgang van de bekende 

wedstrijdboekjes naar een digitaal formulier voorbereid. Lees hier het hele 

artikel over het DWF, de ledenpas en de koppeling met NAS. 

Jeugdmeerkampen 2021 

De Jeugdmeerkampen in afdeling West vinden dit jaar plaats op de zondagen 

19 september en 3 en 10 oktober. Als je interesse hebt: lees hier de details. 
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Tafeltennis op de Olympische Spelen 

Britt Eerland vertegenwoordigde Nederland als enige tafeltennisster. Als nr 29 

van de wereld sneuvelde ze in de 8e finale en werd uiteindelijk 9e. Een 

prachtige prestatie dus! 

 

Paralympics 

Deze week beginnen de Paralympische spelen in Tokyo. Daarin wordt 

Nederland vertegenwoordigd door 2 tafeltennissters: Frederique van Hoof en 

Kelly van Zon. Twee zeer gedreven speelsters die echt het onderste uit de kan 

halen. Wereldberoemd is ondertussen dit shot van Kelly: nu ook wel bekend als 

'diving Kelly'. Je moet het maar durven met je handicap! Kelly is op de 

Olympische Spelen de titelverdedigster. Nadat ze in Londen nog brons won, 

werd ze in Peking én in Rio Olympisch kampioene. 

 

Britt ambassadeur Cruyff foundation 

Britt Eerland is de nieuwste ambassadeur van de Cruyff foundation. Niet alleen in 

tafeltennis blinkt ze uit. Britt gaat zich hiermee inzetten om het belang van 

bewegen naar buiten te brengen en juist ook paratafeltennis op de kaart te 

zetten. Want tafeltennis is een sport voor iedereen; met én zonder beperking. 

Zelf zegt ze hierover: 

"Ik ben ontzettend blij dat ik me als ambassadeur van de Cruyff Foundation ga 

inzetten. Tafeltennis is een sport die laagdrempelig wordt aangeboden, 

iedereen kan het op zijn eigen niveau beoefenen. Het is bij uitstek een sport die 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=986ae92240&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=986ae92240&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=ec67904c8d&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=ca4f3a719c&e=3424a202f8


 

beoefend kan worden door mindervalide sporters; van schuiftafeltennis tot g-

tafeltennis.” 

 
 

  

 

  

 

De woensdagmiddag 
En wéér was er nieuwe belangstelling op de woensdagmiddag. Het wordt 

almaar leuker. Vanaf 1 september is de Spantbar ook weer open voor een 

gezellige 'nazit', 'derde helft' of hoe je het maar noemen wilt. 

 

Maar als je nog iemand kent die het misschien ook leuk zou kunnen vinden: 

geef de tip door. Iedereen is nog steeds welkom om het een paar keer 

vrijblijvend te proberen!  

 
 



  

 

  

 

HTTV-070 en SETT op het Olympic Festival 

Op 3 en 4 augustus is er door de Haagse tafeltennisverenigingen HTTV-070 en 

SETT meegedaan met TeamNL op het Olympic Festival. Een mooie inclusieve 

activiteit. Zie hier de impressie met foto's van dit leuke evenement. 
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Het voetbalverleden van Play Fair 

Een verslag van Harry Heuzen, naar aanleiding van een filmpje van Dick 

 

De jongeren van onze vereniging zetten wellicht een vraagteken bij de 

bovenstaande titel. Toch moet gezegd worden dat Play Fair jarenlang naast het 

tafeltennissen ook regelmatig een partijtje voetbal op de mat legde. Er waren 

nogal wat leden die best wel met een grotere bal overweg konden, weliswaar 

op een laag niveau, maar toch. Hoe kwam het tot stand? 

 

Omdat voor het verenigingsgebouw (het voormalige parochiehuis) een stukje 

weiland lag, werd daar door enkele leden naast het tafeltennissen ook geregeld 

een partijtje voetbal gespeeld. Later speelden wij vele keren tegen de t.t.v. 

Steeds Vooruit uit Warmond op het terrein van het kleinseminarie aldaar. Ik 

herinner mij ook nog een wedstrijd op het terrein van Ursula in Nieuwveen. Eén 

van de bewoners was dan de verzorger voor beide elftallen. Als er een speler 

geblesseerd op het veld lag dan kwam hij eraan gesprint en de natte spons 

deed wonderen. Je begrijpt dat we enkele keren wel een blessure simuleerden, 

want hij deed zijn werk zeer enthousiast. Nadien werd het nog serieuzer: we 

organiseerden toernooien met andere tafeltennisverenigingen, onder andere 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=5edd397b0d&e=3424a202f8


 

met De Treffers, Avanti, Pecos en Docos. Ik geloof dat wij het toernooi wel een 

keer hebben gewonnen, maar we gingen eigenlijk altijd voor de Fair Play 

bokaal (de sportiviteitsprijs, later de Ruud Mollers-bokaal). 

 

Veel van onze oudere leden hebben hun bijdrage geleverd en ook gastspelers 

zoals Ton van Tol, Hennie Boer en Robert Egberts (respectievelijk de 

echtgenoten van onze leden Hilde van Vliet, Linda van Egmond en Carin de 

Graaf). Zelf was ik vaste basisspeler en ik herinner mij nog een wedstrijd in 

Oegstgeest toen de tegenpartij een vrije trap mocht nemen en ik in het 

doelgebied stond. Het was een vrij hete dag en ik droeg een pet tegen de zon. 

De bal kwam snoeihard mijn richting uit en ik kopte, althans ik deed een 

poging. De bal schampte mijn hoofd en ging over het doel en mijn pet vloog in 

het doel. 

 

Ja, en dan het filmpje van Dick. Wie herkennen we? Dat is best moeilijk met 

deze beelden. We menen te herkennen: Ruud, Theo en de soepel bewegende 

Fred Mollers, René v.d. Meer, Fred Brand, Hans van Leeuwen, Pieter-Jan de 

Rijk en Harry Heuzen. Bij de tegenstanders herkennen we ons latere clublid 

Lucien Cranssen. 

 

Wie er nog meer herkent, mag dat doorgeven aan de redacteur van onze 

Nieuwsbrief Hans Brand. Graag wil ik ten slotte nog zeggen: ik vind dat Hans 

de nieuwsvoorziening over onze vereniging  op een voortreffelijke manier doet. 

 
 

  



 

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  

 
 

  

De jarigen in augustus 

5 - Bjorn van der Voort 

7 - Marc Captein 

11 - Fenna van der Steeg 

23 - Fred van der Meer  

De jarigen in september 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=09c4b73416&e=3424a202f8


 

8 - Shen Flanegin 

10 - Kees Leijnse 

16 - Sabine Brand 

19 - Harry Heuzen 

23 - Lieke Valkhof 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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