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Nieuwsbrief in een nieuw jasje 

Beste leden, vrienden en belangstellenden van Play Fair. De nieuwsbrief van Play Fair 

bestaat al meer dan drie jaar en is in een nieuw jasje gestoken. Hierbij ontvangen jullie 

de eerste geautomatiseerde versie. Nieuw is dat je je nu zelf kunt aanmelden of 

afmelden voor deze nieuwsbrief; dat kan via de linkjes onderaan deze brief of via de 

Play Fair website. Stuur deze nieuwsbrief dus zoveel mogelijk door aan vrienden, 

familie of andere geïnteresseerden, die zich vervolgens zelf kunnen abonneren. 

 

 



 

  

 

Twee Koninklijke onderscheidingen bij Play 

Fair 

In navolging van Mars de Rijk, Ruud Mollers, Hans van Leeuwen en Antoinette de 

Jong, hebben nu ook Laura van der Meer en Piet van Egmond van Play Fair een koninklijke 

onderscheiding gekregen. 

  

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6dfbb62d8d&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6dfbb62d8d&e=3424a202f8


 

 

 

Play Fair 60 jaar! 

Onze tafeltennisvereniging bestaat 60 jaar! Dit had een groot feest moeten worden onder 

normale omstandigheden. Er is lang voor gespaard, de jubileumcommissie was al lang 

bezig met voorbereidingen en had een prachtig programma in elkaar gezet. Voor het 

Oud-leden toernooi op vrijdag 15 mei druppelden al een tijdje de aanmeldingen binnen 

en veel leden hadden zich aangemeld voor de feestavond in de jaren 60-style. De 

jeugd verheugde zich op de komst van MJ-tafeltennis die zaterdag 15 mei met een 

prachtige tafeltennisspeeltuin het Spant zou sieren. 

Al deze plannen worden een jaar doorgeschoven! 

  

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=ffdae230cb&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4fc9327576&e=3424a202f8


 

 

 

Harry Heuzen 60 jaar lid van Play Fair 

Jawel, vandaag 13 mei bestaat Play Fair 60 jaar én is Harry 60 jaar lid. Harry heeft zijn 

sporen bij de club wel verdiend. Hij was secretaris van 1965 tot 1985. Ontwerper van 

het eerste clubvaandel en het clublogo. In 1980 initiatiefnemer van de 

eerste Rommelfair en tot de dag van vandaag actief betrokken bij dat evenement. De 

huldiging zou natuurlijk op ons 60-jarig feest plaatsvinden, maar dat is uitgesteld; 

vandaag zijn alvast de bloemen uitgedeeld. Harry gefeliciteerd! 

Zie ook het artikel in AllesinKaagenBraassem. 

  

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6645ff15e3&e=3424a202f8
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Tafeltennis en corona 

Besluit 27 mei 

Het kabinet besloot woensdag 27 mei dat de sportscholen en de sportkantines per 1 

juli, onder voorwaarden, weer open mogen. Wat dit voor de binnensport 

betekende was niet meteen duidelijk, maar donderdag 28 mei kwam er positief 

nieuws. We mogen per 1 juli weer de zaal in om te tafeltennissen, mits we hierbij de 1,5 

meter afstand tussen sporters en de voorgeschreven richtlijnen kunnen handhaven. 

 

Wat betekent dat voor 't Spant en Play Fair? 

Of wij per 1 juli kunnen gaan tafeltennissen, hangt van een paar dingen af: 

 Eerst maakt NOC*NSF een Algemeen Binnensportprotocol. De verwachting is 

dat dit 12 juni is goedgekeurd. 

 Vervolgens maakt de NTTB op basis hiervan een Algemeen 

Tafeltennisprotocol.  

 Aanvullend op het Algemeen Tafeltennisprotocol maakt Play Fair een eigen 

protocol. Deze leggen we ter goedkeuring voor aan de gemeente, die het 

laatste woord heeft over het opengaan en gebruiken van de accommodatie per 

1 juli. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9832bccb6e&e=3424a202f8


 

In dat protocol moeten zaken geregeld worden over het aantal tafels, douchen, 

(reserveren voor) gebruik van de kantine, looproutes, enzovoort. 

Als we toestemming krijgen om per 1 juli te beginnen, dan kunnen we tot zaterdag 18 

juli spelen. Daarna gaat 't Spant dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Op maandag 

31 augustus gaat 't Spant weer open en kunnen we weer verder, hopelijk onder meer 

normale omstandigheden. 

 

Zodra er meer bekend is zullen we dat met een tussentijdse nieuwsbrief, op de 

website en via Facebook bekend maken. 

 

Najaarscompetitie 

Vooruitblikkend naar de najaarscompetitie heeft de NTTB-Afdeling West in het 

Competitiebulletin van 1 mei 2020 opgenomen: Mochten we in september inderdaad nog 

steeds een 1,5 meter samenleving hebben dan is de verwachting dat er in de senioren 

reguliere- en duo competitie geen dubbel mogelijk zal zijn. Voor de teamopgave heeft 

dit wat ons betreft geen impact. 

 

 

 

 

De nieuwe NTTB App is beschikbaar 

De NTTB App is sinds 1 juni te downloaden in de Appstore en Google Play store. 

Deze App is voor iedereen (NTTB-lid of geen NTTB-lid) beschikbaar en biedt 

diverse functies, met name op het gebied van wedstrijdsport. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b25c75efa4&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4e8e792692&e=3424a202f8


 

De NTTB App vervangt de huidige ledenpas en bevat ook het Digitale Wedstrijd 

Formulier (DWF). Dit digitale formulier kan in de najaarscompetitie naast de papieren 

versie gebruikt worden. Het is de intentie dat vanaf voorjaar 2021 het digitale formulier 

het papieren formulier volledig vervangt.  

Kijk op de NTTB site voor meer informatie over deze App. 

Zie ook de pagina ‘Veelgestelde vragen en antwoorden over de NTTB App’. 

  

 

 

 

 

 

Play Fair zoekt een Jeugdwedstrijdsecretaris 

Het zou leuk zijn, en goed voor de communicatie met de jeugdleden, als dat een lid 

van Play Fair uit de jongere garde wordt. Wie durft deze taak op zich te nemen? Er zijn 

op dit moment weinig jeugdteams, dus het is niet veel werk. Er is voldoende ervaring 

aanwezig om je in te werken en te helpen. En je doet er ook eens wat 

bestuurservaring mee op. Dus genoeg redenen om deze kans te pakken! 
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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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