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Jubileum 

Het was weer eens, sinds lange tijd, een ouderwetse feestavond bij Play Fair. 

Lekker swingen op de oude plaatjes van Glenn in een mooie seventies 

entourage. Zowel de bar als de meeste feestgangers waren prachtig 

aangekleed. Ook de tafeltennismiddag voor de jeugd en het toernooi op 

vrijdagavond waren bijzonder gezellig. Kortom ... we kunnen terugkijken op een 

geslaagd jubileum. Complimenten voor de jubileumcommissie. En ik zou 

zeggen: op naar de 70 jaar!  

 

Ook kijken we in de rubriek Persoonlijk nog even terug op de speldjes en 

bloemen die in het jubileumweekend aan een aantal leden zijn uitgereikt. 

 

Veel leesplezier, 

HansB 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=25a7d52c41&e=3424a202f8


  

 

Najaarscompetitie 

De competitie loopt alweer op z'n einde. Ik had voor nu de tussenstanden 

beloofd. Maar er zijn al genoeg andere leuke dingen te melden. Dus volgende 

keer zullen we de eindstanden doornemen. 

 

Wel is er verderop in deze nieuwsbrief nog even aandacht voor het Digitale 

Wedstrijd Formulier. 

 
 

  

 

 

 

De rubriek 'Persoonlijk' 
Maandelijks proberen we de rubriek 'Persoonlijk' te vullen. 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. 

 

Deze keer een stukje over de nieuwe jubilarissen in onze vereniging. 

 

 

Jubilarissen 

Tijdens het jubileumweekend zijn er verschillende mensen in het zonnetje 

gezet. Arnold is 60 jaar lid en Hans van Leeuwen en Marja zijn 40 jaar lid. 

Daarnaast zijn Marja en Carin benoemd tot Lid van Verdienste wegens 

langdurige inzet voor de vereniging. 

 

Lees het hele verhaal hier op de website.                                   

 
 

  

 

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=5483d579ad&e=3424a202f8


  

 

Oud-leden en leden toernooi 

Op vrijdagavond 11 november begonnen de feestelijkheden rond het jubileum met een 

toernooi voor oud-leden, leden en vrienden van Play Fair. Al bij de aanloop in de Spantbar 

– met koffie en Play Fair-gebakjes – was het een leuk weerzien met de vele oude 

bekenden die zich hadden aangemeld. Er werd al direct veel bijgepraat en oude 

herinneringen opgehaald. 

 

Op de website kun je alle foto's en filmpjes bekijken en downloaden. 

 

 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b8df80f98c&e=3424a202f8


  

 

MJ tafeltenniskermis 

Op zaterdagmiddag stond de tafeltenniskermis van MJ tafeltennis op het programma. 

Helaas waren er niet heel veel kinderen, terwijl er toch zo veel grappige 

tafeltennisspelletjes waren. En er werd een leuke demonstratie gegeven om te laten zien 

hoe je kan spelen met drie ballen, met een koekenpan, met minibatjes en zelfs met een 

barkruk … 

 

Op de website kun je alle filmpjes en foto's bekijken en downloaden. 

 

 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b4ff5474d4&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f49eaa62d4&e=3424a202f8


  

Feestavond 

Na het weerzien met de oud-leden en de tafeltenniskermis, was de feestavond het 

volgende hoogtepunt van dit jubileumweekend. 

Om maar met de deur in huis te vallen: het was weer een ouderwets gezellig en mooi feest 

dat zeker niet onderdeed voor eerdere edities bij het 50-jarig of 40-jarig bestaan. Natuurlijk 

is de vereniging een stuk kleiner geworden, maar de Spantbar was goed gevuld. Prachtig 

dat de meeste feestgangers hun best hebben gedaan om kleding en andere spulletjes te 

verzamelen voor een kleurrijke jaren 60 of 70 outfit. De foto’s spreken voor zich. 



 

 

De jubileumcommissie: Hilde, Marja, Piet, Sylvia, Tim en Carin. 

Lees het hele verhaal en bekijk en download de foto's op de website. 

 

 

  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=dc6ecb8bae&e=3424a202f8


 

  

 

Een nieuw clubshirt 

Tijdens de MJ tafeltenniskermis op zaterdagmiddag is er een nieuw Play Fair clubshirt 

gepresenteerd. 

Al enkele jaren wordt er tijdens de ledenvergaderingen gesproken over de mogelijkheid 

van shirtsponsoring. In het verleden zijn er echter nooit serieuze stappen ondernomen. Tot 

twee jaar terug. Toen zijn al onze bekende adverteerders aangeschreven met de vraag of 

zij shirtsponsoring zouden willen overwegen. Daar is niet direct respons op gekomen. Maar 

toch diende zich onverwacht een mogelijke sponsor aan. 

 

Lees hoe dit verder gaat en bekijk het filmpje van de presentatie op de website. 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c044850793&e=3424a202f8


  

 

  

Competitie Play Fair jeugd 
Pupillen A met Zoey, Pepijn, Carlos en Joec 

In deze poule is het heel spannend wie er kampioen gaat worden. Wordt het 

Pecos, Scyedam of toch Play Fair? Het ziet er voorlopig nog heel goed uit voor 

Zoey, Pepijn, Carlos en Joec. Jullie doen alle vier heel goed mee en hebben 

nog heel weinig partijen verloren. We volgen het op de voet en in de volgende 

nieuwsbrief lezen we of het gelukt is. 

 

Pupillen B met Lucas, Noa, Fenna, Kayleigh en Sarah 

Ook in deze poule is het spannend. Maar hier gaat het om de laatste plaats. 



 

Wordt het Play Fair die onderaan gaat eindigen of toch Rijnsoever? Heel 

spannend dus. We gaan kijken of jullie met z'n vijven nog een paar puntjes 

extra kunnen halen om niet laatste te worden. Zet 'm op!  

 
 

  

 



  

Jeu de Boules-workshop van de Play Fair 

veiling 
Ook dit jaar was er een Jeu de Boules-workshop aangeboden in de veiling van 

Play Fair. Op een mooie dag in oktober is deze verzilverd. Onder deskundige 

uitleg van twee leden van De Wouwse Boules hebben de winnaars een paar 

uurtjes gezellig kunnen genieten. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=055a652da6&e=3424a202f8


 

    

   

 
 

  



 

  

 

Handleiding DWF 

Het gebruik van de NTTB app - met daarin het Digitale Wedstrijd Formulier - 

neemt al flink toe in de verschillende regio. Ook voor ons komt het vervangen 

van de papieren formulieren door het DWF dichterbij.  

 

De NTTB heeft een korte handleiding gemaakt over het gebruik van de 

app/DWF: handleiding DWF 

 
 

  

2022 

Let's Play Table Tennis, toernooi voor nieuwe inwoners in de gemeente - 

vrijdag 18 november 

Kersttoernooi senioren - vrijdag 16 december 

Kersttoernooi voor de jeugd - zaterdag 17 december  

2023 

Voorronde dubbel - vrijdag 6 januari 

Voorronde mix dubbel - vrijdag 13 januari 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9824367083&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=25d81cfa19&e=3424a202f8


 

Voorronde enkel - vrijdag 20 januari 

Voorrondes jeugdkampioenschappen - zaterdag 21 januari 

Clubdag - zondag 22 januari 

Start voorjaarscompetitie - maandag 30 januari 

Algemene ledenvergadering - maandag 3 april 

Laatste speelavond voorjaar - vrijdag 7 juli 

Eerste speelavond najaar - dinsdag 22 augustus 

Fair 2023 - zaterdag 7 oktober (OVB) 

  

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

 
 

  

De jarigen in november 

13 - Coby van den Berg 

15 - Kim Roos 

24 - Remco Captein 

27 - Joec van der Voort  

De jarigen in december 

18 - Ineke Buskermolen 

20 - Arie Roos 

21 - Noa Remmelts 

24 - Hans Brand 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=908a4d5ac6&e=3424a202f8


 

24 - Dick Hoogendam 

25 - Laura van der Meer 

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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