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Fair, Fair, Fair
De komende weken staan volop in het teken van de Fair 2022. Geen
rommelmarkt meer zoals we die 40 jaar lang hebben georganiseerd, maar een
ongedwongen, gezellige middag voor kinderen en (groot)ouders in 't Spant.

De middag wordt dan wel ongedwongen, maar het houden van de Fair is een
harde noodzaak voor het voortbestaan van de club. Nog altijd komt bijna de
helft van de jaarlijkse inkomsten uit de Fair en is dat de enige manier om de
huur van 't Spant te kunnen blijven betalen. De korte terugblik op het ontstaan
van dit evenement - aan het einde van deze nieuwsbrief - laat dat ook zien.

In deze door vakantie wat verlaatte nieuwsbrief - en op de website en op
Facebook - lees je wat er tijdens de Fair staat te gebeuren.

En let vooral ook op de veiling met de vele Bloksma artikelen; hoe dat zit, lees

je ook.

HansB

Najaarscompetitie
De competitie is van start gegaan. Na twee wedstrijdweken is er natuurlijk nog
niets te zeggen over rangen en standen, dus dat komt later.
Zoals bekend neemt Laura het wedstrijdsecretariaat tijdelijk over van Sabine.
Bij vragen en meldingen over de competitie en wedstrijden kan je voorlopig bij
Laura terecht. Alle standen en uitslagen vul je zelf in de NTTB app in, maar een
foto van het wedstrijdformulier moet na afloop nog wel even naar Laura worden
geappt.

Spelersfoto's op de website
Het was in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, maar toen waren jullie
natuurlijk op vakantie en zéker nog niet met de competitie bezig (op een
enkeling na). Vandaar nogmaals het volgende verzoek.

Op de website bij de competitieteams staan spelersfoto's. Deze foto's zijn al
weer een paar jaar oud. En er is niet van iedere speler een foto. Dit geldt zowel
voor de junioren als voor de senioren regulier en duo en ook voor de leden van
Play Fair die bij andere verenigingen competitie spelen.

Als je een leuke (tafeltennis)foto van jezelf hebt, bij voorkeur in tafeltennisshirt
natuurlijk, en het leuk vindt dat die er bij staat, stuur die dan op naar
nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. Je kan natuurlijk ook in de zaal met je Play Fair shirt
even een foto laten maken door Laura, Lennert of HansB.

De rubriek 'Persoonlijk'
Maandelijks proberen we de rubriek 'Persoonlijk' te vullen met een item over
een lid of vriend van Play Fair. Jubileum, uitdaging, bijzondere vakantie,
huwelijk, gezinsuitbreiding, blessure of ziekte, actie voor een goed doel, hobby,
nieuwe baan, leuke cursus, enzovoort. Als je iets hebt waarvan je denkt: "leuk
om te delen", laat het dan weten via: nieuwsbrief@ttv-playfair.nl.

Het is nog steeds 'komkommertijd' dus ook deze keer geen Persoonlijk nieuws.

Wat hebben we in de Play Fair veiling?
Er zijn al wel weer leuke kavels. De vorige keer hebben we de jeu-de-boules workshop al
uitgelicht. Maar er is ook weer een midweek in het huisje in Drenthe waarop kan worden
geboden en de zang workshop van Marina, het ontbijt van Carin en Laura, het ijs van
Hans van Leeuwen, de trike-rit van Peter, de sushi-schalen en de foto-shoot. en er worden
spullen aangeboden door particuliere bezoekers van de website.

Maar vanwaar die grote hoeveelheid potten, kommen, vazen, schalen en andere
accessoires? Die zijn door Dick Bloksma aan Play Fair geschonken om in de veiling te
kunnen verkopen. Zoals bekend stopt Bloksma met het bedrijf aan het Noordeinde. De
showkeukens waren voorzien van tal van accessoires die nu in de Play Fair veiling zijn te
vinden. Het is veel en in de komende dagen zal ondergetekende nog meer kavels
toevoegen. Dus blijf het in de gaten houden. Alle Bloksma spullen die op 8 oktober 11:00
uur niet zijn verkocht in de veiling, die worden daarna op de Fair in 't Spant aangeboden.

Zoek iets leuks en doe een bod. En als je nog iets wilt aanbieden voor de veiling, laat het
dan weten via fair@ttv-playfair.nl. Stuur een foto en een korte omschrijving mee en het
komt in orde. Als het kavel wordt verkocht, dan zorgen wij ervoor dat het bij jou wordt
opgehaald en bij de hoogste bieder wordt afgeleverd.

De Fair
De Fair is op zaterdag 8 oktober van 13:00 tot 17:00 in 't Spant. Maar vóór die tijd is en
wordt er al veel geregeld. De folders en loterijboekjes zijn gemaakt en al uitgedeeld. De
prijzen zijn gekocht. De stroopwafels zijn besteld. Er zijn flyers en posters gemaakt (zie de

foto hierboven) die door jeugdleden en hun ouders op school worden uitgedeeld. De
jeugdspelers zijn ook al enthousiast met de loten bezig. Fantastisch toch?

Voor de kinderen die op de Fair komen maken we een 'bingokaart'. Daarmee kunnen ze
aan verschillende activiteiten meedoen en krijgen ze een kleine versnapering. OPROEP:
we zoeken nog een paar leuke en makkelijke spellen voor in de zaal, die we op de
bingokaart kunnen zetten. Wie heeft er bijvoorbeeld een bibberspiraal of ander
oudhollands spel liggen dat we kunnen gebruiken?

Het wordt dus een leuke middag met activiteiten voor jong en oud. En als je nog ideeën
hebt voor activiteiten die we kunnen aanbieden, dan horen we dat graag.
Kijk op de Fair-pagina van de website voor alle activiteiten en de (laatste) informatie.

De aanloopavonden
In de week vóór de Fair hebben we drie aanloopavonden. Op dinsdag, donderdag en
vrijdag zijn we van 19:00 tot 21:00 uur in 't Spant (de bar) met de kluis, de stroopwafels en
de (inteken)loterijen. Op vrijdag en zaterdagochtend proberen we een plekje in of bij
Boon's Supermarkt te krijgen voor de verkoop van stroopwafels en loten.

Alles voor jong en oud
Tijdens de Fair bouwen we samen met Patrick en Dunja een gezellige koffie-hoek, hebben
we spellen, tafeltennis en andere activiteiten voor jong en oud en zijn er natuurlijk de kluis,
het rad, de stroopwafels en de loterijen. Ook gaan we op zoek naar de Leimuidens
Kampioen Sjoelen. Dit onderdeel spreekt voor zich, maar daag alvast je familie en
vrienden uit en neem ze mee naar de Fair.
Ideeën? Laat het dan weten aan Carin, Hans, Hans, Fred M of via fair@ttv-playfair.nl

Heel Play Fair Bakt
Een appeltaart, boterkoek, slagroom-, vruchten- of monchou taart. Iedereen kan wel iets
maken. Een van de hoogtepunten voor ALLE Play Fair-leden en vrienden is dit jaar voor
het eerst: “Heel Play Fair Bakt”.

De uitdaging: Elk Play Fair lid of vriend bakt een taart, cake of lekkere koek.

Je neemt die mee naar de Fair, uiterlijk 12:30 uur. De taart wordt dan (voor de opening van
de Fair) door een jury beoordeeld op originaliteit en smaak. Na de beoordeling wordt de
taart, koek of cake op de Fair in punten bij de koffie verkocht, met opbrengst voor Play
Fair. Een echte win-win toch?
Doe mee en meld je aan bij de commissie of via fair@ttv-playfair.nl

Wat een enthousiasme en gezelligheid!
De Vakantie Kinderweek had een slechte start op maandagavond, door regen
en onweer. Maar vanaf dinsdag werd er toch volop getimmerd bij de
huttenbouw. En ook in 't Spant was er van alles te doen. Donderdagmiddag
stond in het teken van Sport en Bewegen. En natuurlijk was Play Fair daar ook
bij betrokken.

Het werd een gezellige middag Sport en Bewegen in 't Spant met skeeleren in
de Vijverzaal en judo en tafeltennis in de grote zaal. Twee enthousiaste
groepen hebben zich onder begeleiding van Ton, Arnold, Laura en wat
jeugdleden prima vermaakt.

Shirtsponsoring?
Twee jaar geleden is er voor het eerst (in 60 jaar) in de ALV een besluit
genomen om serieus naar de mogelijkheden van shirtsponsoring te kijken. Dat
onderwerp was in het verleden al vaker aangekaart, maar Play Fair wilde de
eigen identiteit niet opgegeven (althans, dat was altijd het belangrijkste
argument). We zijn daar in de afgelopen twee jaar, door alle coronaperikelen,
niet actief mee bezig geweest. Maar nu dient zich dan toch een mogelijkheid
aan. Het bestuur is in gesprek met een mogelijke sponsor en hopelijk gaat dit
tot iets moois leiden.

We kunnen er natuurlijk niet op vooruit lopen, maar heel misschien kunnen we
bij het jubileum iets onthullen.

Hoe de Rommelfair ooit begon en niet meer
weg te denken is
Op 20 februari 1980 – Play Fair bestaat dan 20 jaar - wordt op de
bestuursvergadering van Play Fair ten huize van Harry Heuzen, door de
gastheer het idee geopperd om rond 13 mei, de oprichtingsdatum van Play
Fair, een rommelmarkt te organiseren. Het doel is om fondsen te verwerven
voor een eigen home voor Play Fair. Het bestuur ziet wel wat in het idee en
vraagt Harry en Max van Bochove (secretaris en evenementen-commissaris)
om plannen hiervoor uit te werken.

In deze jaren gaat er nauwelijks een vergadering voorbij of er wordt wel even
stilgestaan bij alternatieven voor het realiseren van een eigen home voor Play
Fair. De alsmaar fors stijgende huur is een aanslag op het eigen vermogen en
gemeentelijke subsidies worden snel minder. Play Fair is al bekend om de
kerstacties die jaarlijks 2000 tot 2500 gulden in ’t laatje brengen. Nu is dus de
tijd gekomen om een grootschaliger actie op touw te zetten.

Daarmee is de basis gelegd voor een belangrijk en niet meer weg te denken
onderdeel van Play Fair. Deze terugblikken zijn opgetekend uit de notulen van
de bestuursvergaderingen.

Eerste
Deze eerste rommelmarkt vindt plaats op 17 mei 1980. Op 10 mei worden
spullen in Leimuiden opgehaald. De uiteindelijke opbrengst is f 5803, hetgeen
boven ieders verwachting is. Die eer komt vooral toe aan Harry die de drijvende

kracht achter het evenement is. De organisatie was vrijwel een eenmansactie,
hetgeen in de latere jaren ondenkbaar zou zijn. Er is ook reeds vanaf de eerste
keer een loterij, want de in de notulen vermelde opbrengst is gesplitst in f 3494
uit de rommel en f 2309 uit de loterij.

Tweede
De tweede rommelmarkt wordt op 30 mei 1981 gehouden. De rommel levert
zo’n f 3500 op en de loterijen f 1429, in totaal f 4929. Er zijn maar liefst 5000
loten gedrukt, maar de prijs ervan (50 ct?) en het aantal verkochte loten is
onbekend. Harry en Max bedenken een aantal nieuwe activiteiten voor dit jaar:
caviabak, grabbelton, parapluhangen en dobbelen. Daarnaast is er een
jeugdkraam gecreëerd die door de jeugd zelf, onder leiding van de
jeugdcommissie, wordt ingericht.

Derde
In 1982 wil Play Fair meer de nadruk gaan leggen op het fancy fair aspect,
omdat Mavileo ook al een rommelmarkt houdt. Er worden nog meer activiteiten
bedacht zoals de diggelenkraam, ballonprikken, sjoelen, het raden van een
bekende Leimuidenaar en het ballonscheren. Vanwege de naam van de
vereniging en de fancy fair activiteiten is de naam ‘Rommelfair’ bedacht, een
mooie vondst die in de wijde omgeving van Leimuiden bekend is geraakt. De
Rommelfair van 1982 wordt laat gehouden, namelijk op 5 juni. Dat blijkt echter
een erg hete dag te zijn, zodat de publieke belangstelling minimaal is. En dat
vertaalt zich in een historisch lage opbrengst van f 950 netto (de kerststukjes
brengen dat jaar f 2522 op!). Dit leidt overigens direct tot een
contributieverhoging: de Rommelfair heeft zich dus in 1982 al onmisbaar
gemaakt! En dat is tot op de dag van vandaag een realiteit.

Schuiftafeltennisclinics in het speciaal
onderwijs
Tijdens de Sport en Beweegmiddag van de Kinder Vakantieweek heeft Play
Fair ook de schuiftafeltennissets ingezet. Veel (kleine) kinderen hebben zich er
kostelijk mee vermaakt.

Schuiftafeltennis raakt steeds bekender. Kinderen, ouderen en mensen met
een beperking spelen de sport op een toenemend aantal locaties. De snelst
groeiende schuiftafeltennislocatie is het speciaal onderwijs, naast verenigingen,
revalidatiecentra en de ouderenzorg. Steeds meer kinderen
schuiftafeltennissen! Lees hier het artikel daarover op de NTTB site.

2022
Aanloopavonden Fair - dinsdag 4, donderdag 6, vrijdag 7 oktober
FAIR - zaterdag 8 oktober
Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 11 november
Jubileum 62,5 jaar Play Fair: tafeltenniskermis - zaterdagmiddag 12 november
Jubileum 62,5 jaar Play Fair: feestavond - zaterdagavond 12 november
Let's Play Table Tennis, toernooi voor buitenlanders in de gemeente - vrijdag
11 november
Kersttoernooi - vrijdag 16 of 23 december
Kersttoernooi voor de jeugd - zaterdag 17 of 24 december
2023
Voorronde dubbel - vrijdag 6 januari
Voorronde mix dubbel - vrijdag 13 januari
Voorronde enkel - vrijdag 20 januari
Voorrondes jeugdkampioenschappen - zaterdag 21 januari
Clubdag - zondag 22 januari
Algemene ledenvergadering - maandag 3 april

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

De jarigen in september
8 - Shen Flanegin
10 - Kees Leijnse
16 - Sabine Brand
19 - Harry Heuzen
21 - Jake Stokman
23 - Lieke Valkhof
30 - Hannie Bunck

De jarigen in oktober
4 - Addie van den Hoek
5 - Stijn van der Meché
5 - Arenda Valkhof
10 - Lia Petit
16 - Leon Buijks
24 - Cora van Dijk
27 - Ronny Turk
28 - Carlos Godwaldt
28 - Tino van den Hoek

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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