
 

Nieuwsbrief ttv Play Fair  
    

  

   

 

Nieuws van en voor 

leden en vrienden van Play Fair 

Oktober 2021 

  

 
 

Een periode met twee gezichten 

De Fair zit er op en het is goed verlopen. Daarover kunnen we weer opgelucht 

en blij zijn. Aan de andere kant was dit ook de tijd waarin Sjaak overleed. Hij was 

58 jaar lid van de vereniging, dus Play Fair zonder Sjaak is bijna ondenkbaar. 

Maar het gebeurt toch ... 

 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de eerste helft van de competitie, is er 

een spelregelquiz, een vaag filmpje van Dick, professor Erik Scherder achter de 

tafeltennistafel en de woensdagmiddagleden Theo en Johan in een andere 

sport. 

 

Veel leesplezier, HansB 

PS Je kunt nog inschrijven voor het aanstaande Open Leimuidens 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=107dcff3c1&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=007a978387&e=3424a202f8


 

Dubbelspeltoernooi: 

 

 
 

  

 

  



Competitie senioren, tussenbalans 

Eindelijk kunnen we, zoals het er naar uitziet, een competitie doorspelen. We 

zitten al weer op de helft, dus tijd om de tussenbalans op te maken. 

 

Team 1 Regulier 4e klasse, Ton, Hans v L en Emiel, staan op de eerste plaats, 

al met 8 punten voorsprong op Siok. In de onderlinge wedstrijd gingen zowel 

twee spelers van Siok als Ton en Hans B (inv) van de 100% af in een 

spannende strijd die Play Fair met 6-4 won. 

 

Team 2 Regulier 5e klasse, Laura, Carin, Ina, Martin en Jos staan nu 4e. Het is 

een spannende poule waarin alle teams dicht bij elkaar staan. Maar Play Fair 

staat wel dicht aan de degradatiekant. Hier moet dus nog wel een schepje 

bovenop. 

 

Team 1 Duo 2e klasse, Arnold en Lennert houden stand in de middenmoot. 

Zowel promotie als degradatie lijken onwaarschijnlijk. Een hoogtepunt tot nu 

toe was de wedstrijd tegen S '70, waarin Tim Lunenburg tegenstander was. 

Onder aanmoediging van het publiek in 't Spant steeg Tim boven zichzelf uit en 

won hij zowel van Lennert als van Arnold. 

 

Team 2 Duo 2e klasse, Fred en Arenda verkeren ook in de middenmoot. Fred 

scoort in deze klasse 90% (één verloren partij), maar voor Arenda is dit een 

stevige uitdaging. Toch staat zij al op 30% en groeit Arenda in deze klasse. 

 

Team 3 Duo 4e klasse, Marina en Hans B gaan voor de hoofdprijs. Concurrent 

Docos werd met 4-1 verslagen en Hans is in deze poule nog ongeslagen. 

 

Team 4 Duo 5e klasse, Bram, Mike en Rik strijden voor wat ze waard zijn. Ze 

staan op de 2e plaats met slechts 2 punten achter Rijnsoever. De onderlinge 

wedstrijd werd met 3-2 gewonnen, dus er is nog alle kans op een eerste plek. 

Zet 'm op! 



 

 

Team 5 Duo 5e klasse, Sylvia en Sanne vermaken zich goed en houden stand 

in de middenmoot. Sanne wint de meeste partijen wel, maar Sylvia moet nog op 

stoom komen na haar come back. We hebben er natuurlijk wel vertrouwen in 

dat ook zij haar partijen weer gaat winnen. 

Corona-check voor de Spantbar 

Het was even wennen, maar het verloopt zonder problemen. De Spantbar is 

een horecagelegenheid en dat betekent dat elke bezoeker de corona 

toegangscode moet kunnen tonen. Patrick doet dat efficiënt zodat eenieder het 

maar één keer hoeft te tonen. Af en toe wordt er na het sporten even een 

tafeltje met een paar stoelen in of bij de zaal opgesteld, zodat daar iets 

genuttigd kan worden. Ook dat is geen probleem, dus een drankje met de 

tegenstander na de wedstrijd kan altijd. 

Aanwezigheidsregistratie is gestopt 

Vanaf juli 2020 was er, als we mochten spelen en trainen, een registratieplicht. 

Hans Brand heeft al die tijd de lijst bijgehouden. Daarmee kon in geval van een 

onverhoopte besmetting met de GGD een contactenlijst worden samengesteld; 

dat is gelukkig niet nodig geweest. Vanaf 25 september is die registratieplicht er 

niet meer en zijn we daar ook mee gestopt. 

 
 

  

 

 

 

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 om te delen", laat het dan weten via: nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. 

 

Deze keer laten de twee trouwe woensdagmiddagspelers Johan van der Meer 

en Theo Zandvliet hun andere talenten zien. 

 

Johan en Theo: biljarten of tafeltennis? 

In onze seniorengroep van de woensdagmiddag zijn er veel die naast 

tafeltennis ook nog andere activiteiten hebben. Zoals Johan en Theo, die ook 

fervente biljarters zijn. En dat biljarten ook een sport is heb ik ondervonden 

tijdens een middagje spelen met Johan en Theo. 

Johan heeft in zijn achtertuin een "man cave" gecreëerd, met een echte 

biljarttafel, een bar en natuurlijk de nodige versierselen die daarbij horen. In 

deze "Johan Straat" wordt elke week een middagje getraind.  

 

Wat is nu leuker, tafeltennis of biljarten? Dat is eigenlijk niet te zeggen. Zowel 

Johan als Theo vinden het uurtje tafeltennis op de woensdagmiddag erg leuk. 

Intensiever dan verwacht, lekker ongedwongen en gezellig. Ze slaan dan ook 

weinig over. Maar ook bij het biljarten worden ze uitgedaagd - vooral door 

elkaar natuurlijk. De techniek en het inzicht vraagt heel wat trainingsuurtjes. 

Theo gaf mij af en toe een tip hoe ik een bepaalde bal zou kunnen spelen en 

verdraaid, het werkte nog ook (net als de tips van Arnold achter de 

tafeltennistafel). Johan krijgt die tips natuurlijk niet, want anders wordt ie te 

goed voor Theo, maar dat terzijde. 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief


 

  



 

 

Theo speelt nog geregeld wedstrijden bij RBV in de biljartzaal bij Sjaak Keijzer en 

doet daarnaast nog aan line dance, wat ook wekelijks anderhalf uur fysiek én 

mentaal sporten is. Johan hobbyt veel in en om zijn huis om zijn al mooie tuin 

en vooral zijn eigen biljartcentrum nóg mooier te maken. 

 

Ik zeg dus: "Goed bezig mannen, en bedankt voor de les!" 

   

 
 

  

 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c4548d2277&e=3424a202f8


  

 

De FAIR zit er weer op 

Er zijn veel loten en stroopwafels verkocht en wat minder zaken in de veiling. De kluis ging 

3 keer open en de intekenloterijen waren zo goed als uitverkocht. Alle prijzen en 

veilingkavels zijn ondertussen thuis bezorgd. Je kunt het hoe en wat teruglezen in dit 

nieuwsbericht op de Play Fair site. 

 

 

 

We gaan natuurlijk al weer snel nadenken over de invulling voor volgend jaar, en wat er 

beter kan. Als je hier ideeën over hebt dan horen we dat graag. Je kunt het ook 

mailen naar rommelfair@ttv-playfair.nl. 

 

 

  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d18a728a0d&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d18a728a0d&e=3424a202f8
mailto:rommelfair@ttv-playfair.nl?subject=Ik%20wil%20iets%20kwijt%20over%20de%20Rommelfair


 

  

 

Play Fair code voor de Vomar Klant-is-Koning 

kaart 

Als je boodschappen doet bij de Vomar, dan kan je een Klant-is-Koning kaart 

krijgen. En als je die kaart koppelt aan je vereniging Play Fair, dan wordt het 

ook een Club-is-Koning kaart en profiteert ook de club. Vomar maakt per kwartaal 

0,5% van het bedrag dat in de winkel is besteed, over aan jouw club. 

 

Als je jouw kaart wilt koppelen aan Play Fair: de unieke code voor Play Fair 

is: PLLE2021 

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4cc9f246f8&e=3424a202f8


  

 

Tafeltennis is goed voor je brein 

Vrijdag 1 oktober was het Nationale Ouderendag. Wist je dat tafeltennis heel 

goed is voor het lichaam én je brein? Bekijk het college dat Professor Erik 

Scherder gaf aan de Oldstars ambassadeur Bettine Vriesekoop. 

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=e49381342d&e=3424a202f8


  

 

Tussenstand bij de jeugd 
Dit seizoen hebben we bij Play Fair slechts één jeugdteam in de competitie: 

Pupillen A met Zoey, Carlos, Pepijn en Joec. 

 

De tussenstand is veelbelovend. Halverwege de competitie staan ze mooi 

bovenaan. De nummers twee en drie staan wel heel dichtbij (op 2 en 3 punten 

achter), maar het ziet er goed uit als jullie zo door gaan! Alleen tegen de 

nummer 2 Scyedam werd verloren. Maar die kunnen jullie thuis misschien nog 

wel terugpakken! Zoey en Joec hebben nog niets verloren en Carlos en Pepijn 

maar weinig. Dus zonder een zwakke schakel in het team ligt de weg naar een 

kampioenschap open. Ga zo door!  

 
 



  

 

  

Ken JIJ alle spelregels? 
In de komende nieuwsbrieven kan je jouw kennis van de tafeltennisregels 

testen. In elke nieuwsbrief stellen we een vraag over de spelregels. In de 

volgende nieuwsbrief krijg je dan het antwoord en de uitleg. De input wordt 

verzorgd door (internationaal) Bondsscheidsrechter en Play Fair-lid Piet van 

Egmond. 

 

Deze keer beginnen we eerst met een voorbeeld, om er even in te komen: 

Vraag 1 

Een speler slaat de bal 2x achter elkaar en de teruggeslagen bal komt goed 

terecht op het speeloppervlak van de tegenstander. Wat beslist de 

scheidsrechter? 



A. De scheidsrechter kent direct bij nadat de bal voor de 2e keer geraakt wordt 

door de speler een punt toe aan de tegenstander; 

B. De scheidsrechter wacht de uitkomst van de rally af en beslist dan wie hij het 

punt toekent; 

C. De scheidsrechter laat doorspelen wanneer hij er zeker van is dat de bal per 

ongeluk 2x achter elkaar geslagen wordt. 

 

Uitleg 1 

Antwoord A) lijkt het meest logische antwoord, maar is het toch niet. Sinds 

enige tijd zijn de volgende spelregels van toepassing: wanneer een bal per 

ongeluk 2x achter elkaar geslagen wordt, gaat het spel zonder punttoekenning 

door. 'Per ongeluk' moet dus duidelijk aanwezig zijn; als dit niet het geval is 

betekent dit dat de bal expres 2x achter elkaar geslagen wordt en is dit nog 

steeds een punt voor de tegenstander. Alleen antwoord C) is hier dus goed. 

 

Nu de vraag waar je over na mag denken, of met je clubgenoten over kan 

discussiëren. Het antwoord geven we de volgende keer: 

 

Vraag 2, voor de volgende keer 

In een teamwedstrijd wordt een dubbel AB tegen XY gespeeld. Bij de stand 4-6 

in de laatste 

game gaat speler A op speler Y serveren; tegelijkertijd realiseert de 

scheidsrechter zich dat er niet 

gewisseld is bij de stand 4-5. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. De scheidsrechter stopt de wedstrijd direct en geeft een let en laat de paren 

wisselen van tafelhelft én laat de wedstrijd verder spelen bij de stand 4-5; 

B. De scheidsrechter geeft serveerder A aan dat de paren alsnog van tafelhelft 

moeten wisselen en laat hierna speler B tegen speler Y verder spelen bij de 

stand 4-6; 

C. De scheidsrechter geeft serveerder A aan dat de paren alsnog van tafelhelft 

moeten wisselen en laat hierna speler A tegen speler Y verder spelen bij de 

stand 4-6. 



 

 

Je mag het antwoord ook mailen aan nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. Dan kunnen we 

de volgende keer een paar antwoorden bij de uitleg betrekken. 

   

 
 

  

 

  

MJ Tafeltennis met De Lei 

Op maandag 1 november organiseert MJ Tafeltennis een leuke dag vol 

tafeltennisspellen voor basisschool De Lei. Deze dag is een samenwerking 

tussen De Lei, Play Fair, MJ tafeltennis en Afdeling West. 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Spelregel%20quiz


 

 

Ter stimulering van het werven van nieuwe jeugdleden heeft Afdeling West een 

actie voor haar verenigingen. Voor maar €100,- (het grootste deel wordt door 

de Afdeling betaald) kan je MJ Tafeltennis inzetten bij jou op de vereniging. Je 

krijgt er ook nog een uur coaching bij; dat betekent dat je met MJ Tafeltennis in 

gesprek kan gaan, waarbij zij de vereniging/trainers voorzien van tips & tricks. 

 

De Lei heeft in overleg de roosters op die dag omgegooid, zodat elke groep van 

3 tot en met 8 mee kan doen. Lennert en Arie zullen grotendeels aanwezig zijn 

om te assisteren, maar ook om leuke nieuwe ideeën op te doen voor hun eigen 

trainingen. 

 

Enkele andere verenigingen zoals Avanti (zie dit verslagje) uit Hazerswoude 

gingen ons al voor.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=adb6946e14&e=3424a202f8


  

 

Feestavond bij 50 jarig jubileum 

We kunnen niet alleen tafeltennissen, maar ook een feestje bouwen. Dick heeft 

deze opname gemaakt van de feestavond bij het 50 jarig bestaan van Play Fair 

in 2010. Het filmpje is een beetje donker, maar het gaat om de sfeer, en wie 

goed kijkt ziet toch veel bekenden op de dansvloer.  

 
 

  

2021 

Vrije week najaarscompetitie - 18 - 22 oktober 

Open Leimuidens dubbelspeltoernooi - vrijdag 22 oktober 

MJ Tafeltennisdag met De Lei - maandag 1 november 

Let's play tabletennis - vrijdag 10 december 

Kersttoernooi senioren - vrijdag 17 december 

Kersttoernooi jeugd - zaterdag 18 december 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4e7d1a107f&e=3424a202f8


 

2022 

Nieuwjaarsdubbelspeltoernooi - vrijdag 7 januari 

Voorronde mixdubbel - vrijdag 14 januari 

Voorronde dubbelspel - vrijdag 21 januari 

Zuid-Hollandse kampioenschappen jeugd - zaterdag 22 januari 

Zuid-Hollandse kampioenschappen senioren- zondag 23 januari 

Voorronde enkelspel - vrijdag 28 januari 

Voorronde enkel en dubbel jeugd - zaterdag 29 januari 

Clubdag Play Fair - zondag 30 januari 

Schoolgymlessen - dinsdag 1 februari (OVB) 

Scholierentoernooi - woensdag 9 of 16 februari (OVB) 

Algemene Ledenvergadering Play Fair - maandag 4 april 

Familietoernooi - zaterdag 4 juni 

Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 11 november 

Jubileum 62,5 jaar Play Fair: tafeltenniskermis - zaterdag 12 november 

Jubileum 62,5 jaar Play Fair: feestavond - zaterdag 12 november 

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

 
 

  

De jarigen in oktober 

4 - Addie van den Hoek 

5 - Arenda Valkhof 

10 - Lia Petit 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=3354646e6c&e=3424a202f8


 

16 - Leon Buijks 

24 - Cora van Dijk 

28 - Carlos Godwaldt 

28 - Tino van den Hoek  

De jarigen in november 

14 - Jonas Abma 

15 - Kim Roos 

24 - Remco Captein 

27 - Joec van der Voort 

27 - Dylan van der Werf 

  

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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