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Wat staat ons nog te wachten? 

De competities zijn alweer in de laatste fase beland; hoe gaat het met onze 

Play Fair spelers bij andere verenigingen? De rubriek 'Persoonlijk gaat deze 

keer over zingen, met ...?  

 

In de afgelopen periode zijn er weer twee evenementen geweest die Play Fair 

op de kaart hebben gezet: het MJ tafeltennisfeest met De Lei en het Open 

Leimuidens Dubbel. Van beide is er verslag gedaan. En er komt nóg een 

toernooi. Deel dit bericht van Play Fair Facebook:  

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=5cc42c54e7&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=252b183df0&e=3424a202f8


 

 

 

Veel leesplezier, HansB 

 
 

  



 

  

Hoe vergaat het Play Fair spelers bij andere 

verenigingen? 

Merit en Leon bij ATTC 

De 1e klasse bij de jeugd is heel pittig voor Merit, Leon en hun ATTC 

teamgenoten Jeremy en Quinten. Ze staan nu ruim onderaan en degradatie is 

bijna niet meer te ontlopen. In het voorjaar maar weer met goede moed in de 2e 

klasse verder? En zal dat - misschien met Dylan - weer bij Play Fair zijn of nog 

een keer bij ATTC? 

 

Arie en Shen bij de Treffers 

Het gaat boven verwachting goed met Arie Roos en Shen Flanegin in de 1e 

klasse duo. Na 7 wedstrijden staan ze ruim aan kop met Arie nog op 100% en 

Shen slechts 2 verloren partijen. Het kampioenschap kan ze niet meer ontgaan. 

 

Sabine en Rutger bij Combat 

Sabine en Rutger spelen 2e klasse regulier bij Combat en het is spannend aan 

de top. Combat, Xerxes en Phoenix staan ruim voor op de rest, staan dicht bij 

elkaar, maar de recente 10-0 zege op Taverzo heeft Sabine en Rutger wel de 

beste papieren gegeven. Laten de duimen voor een goede afloop! 

 

Tim bij S'70 

Vorige maand was al duidelijk dat Tim op dreef is, zeker toen hij in 't Spant won 

van Lennert én Arnold. In de return wist hij wéér van Lennert te winnen, maar 



 

moest zijn tweede partij inleveren tegen Hans Brand. Met 57% kan hij goed 

meedraaien en zijn ze een goede middenmoter. Tim's maatje Fred gaat echter 

stoppen aan het eind van dit seizoen, dus Tim is op zoek naar een alternatief. 

Hij kijkt nu of hij mogelijk met Arnold en Lennert in de 2e klasse verder kan. 

 

Dick bij Pecos 

In de 5e klasse regulier moet Dick nog alle zeilen bijzetten. Hij wint de meeste 

partijen wel, maar zijn teamgenoten laten het een beetje afweten, waardoor ze 

nu op de laatste plaats staan. Dat moet beter Dick! We gaan jou toch niet in de 

6e klasse zien spelen?! 

  

 

Corona-check in de zaal 

De corona-check was al verplicht in de Spantbar. Maar sinds 6 november moet 

dat ook bij het betreden van de sportzaal, voor elke sporter vanaf 18 jaar. De 

leden van Play Fair zullen we éénmalig controleren (zoals Patrick dat in de 

Spantbar heeft gedaan). Alle gastspelers zullen bij binnenkomst in de zaal 

worden gevraagd de QR-code te tonen. Laura en Hans zullen dat voor hun 

rekening nemen. Hier kan je het aangepaste corona-protocol downloaden. 

 

Per 13 november zijn de maatregelen weer verscherpt. Voor ons houdt dat in 

dat er geen publiek meer mag zijn bij trainingen en wedstrijden. Bovendien gaat 

de Spantbar om 20:00 uur dicht. Wel is het toegestaan om versnaperingen af te 

halen, zodat we die in de zaal kunnen nuttigen. 

 

Hopelijk blijft het hierbij en kunnen we wel blijven sporten, ondanks de 

toenemende besmettingscijfers. Cross your fingers! 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c351bed0bb&e=3424a202f8


  

 

 

 

De rubriek 'Persoonlijk' 
Maandelijks wil ik graag een rubriek 'Persoonlijk' vullen met een persoonlijk 

item over 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 over Marina en zingen. 

 

Zingen is genieten 

In de veiling van Play Fair is voor de tweede keer een workshop zingen 

aangeboden door Marina van Dam. Onlangs hebben Laura en een paar 

vriendinnen er gebruik van gemaakt. Deze zangworkshops zijn erg leuk om te 

doen (zie hier het verslag op de Play Fair site). Het is heel relaxed, laagdrempelig 

en vooral heel gezellig. 

 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4f7119ce07&e=3424a202f8


 

Dat Marina deze zangworkshops geeft komt niet uit de lucht vallen. Zij is al 

sinds jaar en dag begeleidster en dirigente van het Kinder- en Tienerkoor 

Akkoord dat zingt in de Sint Jan de Doperkerk in Leimuiden. Het koor is 

opgericht in 1977 en zingt onder andere in de gezinsvieringen in onze 

parochiekern.  

Al snel na het ontstaan van het koor is Marina er als meisje gaan zingen. In 

1995 heeft zij de taak op zich genomen om het koor en de kinderen te gaan 

begeleiden en de laatste 10 jaar alweer is zij ook dirigente van Akkoord. Ze is 

er dus letterlijk mee vergroeid.  

 

Ooit was het een groot koor, maar niet alleen sportverenigingen hebben te 

maken met minder belangstelling. Er zingen nu nog slechts 7 kinderen bij het 

koor, maar Marina kan het niet over haar hart verkrijgen om die in de steek te 

laten. De kinderen die nog zingen vinden het fantastisch en hebben veel plezier 

met elkaar. Dus waarom stoppen? Ongeveer 8 keer per jaar verzorgt het 

Kinder- en Tienerkoor een kerkviering.  



 

 

Nog een paar vragen aan Marina: 

 

Hoe heb je het dirigeren geleerd? Door cursus of zelfstudie? Of gewoon de 

kunst afgekeken van je voorgangers?  

Als je muzikaal bent wil dat nog niet zeggen dat je ook kunt dirigeren. Dat is 

best een kunst. En je kunt dat leren. Toen mij werd gevraagd of ik het 

kinderkoor wilde dirigeren heb ik wel gevraagd of ik dan een cursus koordirectie 

kon krijgen van Theo van der Hoorn. Theo is heel goed in zijn vak en geeft ook 

les. Dus ben ik bij hem op les gegaan. 

Welke instrumenten speel je zelf? 

Zoals velen ben ik begonnen met blokfluit. Daarna heb ik altfluit leren spelen en 

weer wat later heb ik piano- en orgelles genomen. Daarnaast speel ik ook 

mondharmonica (dat is overigens wel lang geleden) en heb ik een Ierse 

blokfluit. Ik kan een klein beetje gitaar spelen. Dit probeer ik mijzelf verder aan 

te leren, maar ik merk dat ik daar nog veel te weinig tijd voor over heb. 

  

Wat heb je thuis? 

Alle instrumenten die ik bovenstaand heb genoemd heb ik ook thuis (naast een 



 

drumstel, elektrische gitaar en viool, maar die worden door mijn gezinsleden 

bespeeld). 

 

Hoeveel tijd gaat er in het koor zitten? 

Heel veel! Maar ik doe het met veel plezier. Wekelijks heb ik 

koorrepetitie. Daarnaast bereid ik alle lessen graag goed voor, ben ik op zoek 

naar nieuwe leuke liedjes, (liedspelletjes voor de kinderen) en schrijf ik partijen 

voor liedjes. Als je het in tijd moet uitdrukken dan zit ik al gauw aan 8 uur per 

week. In de maanden voor een bijzondere viering zoals kerst, besteed ik er nog 

meer tijd aan. 

  

Een toekomst in de muziek in plaats van ambtenaar bij een gemeente; wat is 

het leukst? 

Muziek is natuurlijk veel leuker! Daar krijg je super veel energie van! Ik wil 

bijvoorbeeld nog heel graag een keer een opleiding doen in de muziek 

waarmee ik mij nog kan verrijken. Zo vind ik het leuk om meer te weten te 

komen over arrangeren of zou ik graag ook nog een keer een middenkoor of 

iets dergelijks willen dirigeren. Maar de balans tussen werk, privé en hobby 

zorgt ervoor dat dit nog niet lukt. Wie weet later.  

 
 

  

 

 

 



  

 

Een sportief Open Leimuidens Dubbel 

Na de succesvolle editie van 2019 moesten we 2 jaar wachten voordat we dit toernooi 

weer konden organiseren. Vrijdag 22 oktober liep de zaal toch weer lekker vol met 

uiteindelijk 10 koppels van oudgedienden maar ook weer nieuwe spelers. Lees hier op de 

website het bericht en bekijk de foto's. 

 

 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=280f867a09&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=280f867a09&e=3424a202f8


  

 

Mooi MJ tafeltennisfeest voor De Lei 

Op maandag 1 november was ‘t Spant in Leimuiden prachtig ingericht met een 

grote hoeveelheid tafeltennisspelletjes in allerlei vormen en maten. De kinderen 

van alle groepen 3 t/m 6 hebben zich kunnen uitleven in de diverse 

behendigheidsspelletjes. Coördinatie, snelheid en samenwerking werden op de 

proef gesteld. Maar iedereen had er vooral veel plezier in, want dat staat bij 

tafeltennis, in elk geval bij Play Fair, voorop. Een volledig verslag én de foto's vind 

je op de website van Play Fair. 

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d4550e566b&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d4550e566b&e=3424a202f8


  

 

NTTB App / Digitaal Wedstrijdformulier 

De NTTB app, met daarin het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF), wordt al veel 

gebruikt om uitslagen in te vullen. Maar we zien ook nog veel mensen de oude 

(en vertrouwde) TTapp gebruiken. Dat is begrijpelijk. Maar het is niet de app 

waarmee de Bond verder gaat. Het papieren formulier zal worden 

afgebouwd en vervangen door verplicht gebruik van de NTTB App. Het zal 

even wennen zijn, maar ik zou zeggen: ga er alvast mee oefenen de komende 

wedstrijden. Hier is een update over de NTTB App. 

 
 

  

Schuiftafeltennis bij Play Fair 

Schuiftafeltennis is een sport die door de NTTB, samen met o.a. Heemskerk 

Sport is ontwikkeld en in de markt is gezet. Het is een sport voor de jongste 

jeugd, ouderen met mobiliteitsproblemen en para-spelers. Maar het is ook een 

leuk gezelschapsspel voor iedereen. Ook Play Fair heeft zo'n professionele set 

aangeschaft met behulp van subsidie uit het Gemeentelijk Sportakkoord. Zodra 

het er is zullen we het met de jeugd, de ouderen, maar ook gewoon op de 

vrijdagavond gaan uitproberen. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b0ab410664&e=3424a202f8


 

Lees hier alles over schuiftafeltennis.  

Bericht over de kick-off schuiftafeltennis voor para-tafeltennissers. 

 
 

  

 

  

Tussenstand bij Zoey, Carlos, Pepijn en Joec 
Dit seizoen hebben we bij Play Fair slechts één jeugdteam in de competitie. We 

volgen ze op de voet. 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9299abe0f2&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=82b92ba4ff&e=3424a202f8


 

Er moeten nog 4 wedstrijden worden gespeeld en het is super spannend. 

Helaas is de wedstrijd tegen de concurrent Rijnsoever verloren met 1-4; alleen 

Carlos wist één partij te winnen. Daardoor staan Play Fair en Rijnsoever nu 

gelijk op de eerste plaats, met Scyedam op maar 3 punten achterstand. 

 

Jullie zijn een sterk team, maar de anderen zijn dat ook. Blijf veel trainen zodat 

misschien een kampioenschap er nog in zit. Ga zo door!  

 
 

  

 

  

Ken JIJ alle spelregels? 
In de komende nieuwsbrieven stellen we steeds 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. 

 

Vraag 2, gesteld in de vorige nieuwsbrief 

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. 

 

Vraag 2, uitleg en antwoord 

Op het moment dat een scheidsrechter ontdekt dat er niet gewisseld is in de 

laatst mogelijke game (dit is meestal in de 5e game) in een dubbelspel, geeft de 

scheidsrechter óf de opdracht om alsnog te wisselen óf hij geeft direct een let 

als de bal nog in het spel is. 

 

In de vraagstelling wordt al aangegeven dat speler A tegen speler Y wilde gaan 

serveren (de bal was dus niet in het spel). Dit betekent dus, dat na de wisseling 

van tafelhelft speler B moet serveren tegen speler Y. Bij de stand 4-6 moest 

speler B dus beginnen met serveren. 

 

Een stand die bereikt is kan nooit worden "rechtgezet". Dit betekent dus dat de 

stand bij de tafelhelftwisseling altijd blijft bestaan. Het spel wordt dus voortgezet 

bij de stand 4-6. 

 



 

Het juiste antwoord is dus B. 

 

Vraag 3, voor de volgende keer 

De officiële aanvangstijd van een competitiewedstrijd is 19:30 uur op 

vrijdagavond. Een vereniging komt pas om 20:10 uur aan. Die spelers dachten 

dat de aanvangstijd 20:30 uur was en eisen daarom de "normale" inspeeltijd 

van 15 minuten. Wat zijn de reglementen voor zulke gevallen? 

 

A. Wanneer een team (kan ook de thuisspelende vereniging zijn!) te laat 

aanwezig is moet het wel aanwezige team minimaal 30 minuten wachten. In de 

afwezige tijd moet de competitieleider ingelicht worden. 

B. Wanneer een team (kan ook de thuisspelende vereniging zijn!) te laat 

aanwezig is moet het wel aanwezige team minimaal 60 minuten wachten. Er 

moet een aantekening achterop het wedstrijdformulier geschreven worden dat 

een team te laat aanwezig was om op het aanvangsuur te kunnen beginnen en 

hoe laat de wedstrijd uiteindelijk daadwerkelijk begonnen is. 

C. Het aanwezige team belt de competitieleider zodra het aanvangsuur is 

verstreken en vraagt hem wat er moet gebeuren. De competitieleider kan dan 

bepalen dat de wedstrijd te allen tijde gespeeld moet worden, hoe laat het niet 

aanwezige team ook binnenkomt. Maar dit kan niet later dan 2 uur na het 

officiële aanvangsuur zijn. 

 

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

de volgende keer jouw antwoord bij de uitleg betrekken.  

 
 

  

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


 

  

Een lekker ontbijt en een mooie sjoelbak, uit 

de veiling 

Het ontbijt 

Zondag 31 oktober om 10.00 uur stipt stonden Carin en Laura voor de deur bij 

Johan en Lisa van Wijk. Voorzien van een prachtig ontbijt! Bekijk hier het verslag 

en meer foto's. 

 

De sjoelbak 

         

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=dd2fd2ee76&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=dd2fd2ee76&e=3424a202f8


 

In hetzelfde verslag zie je ook foto's van de unieke Play Fair sjoelbak. Hier is er 

maar één van in de wereld en die is in het trotse bezit van Carin en Robert die 

hem kochten in de Play Fair veiling. Geheel gemaakt en van Play Fair print 

voorzien door Heemskerk Sport. 

 
 

  

 

  

2021 

Let's play tabletennis - vrijdag 10 december 

Kersttoernooi senioren - vrijdag 17 december 

Kersttoernooi jeugd - zaterdag 18 december 

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 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=e1cf45dd43&e=3424a202f8


 

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 

FAIR - zaterdag 8 oktober (OVB) 

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 november 

15 - Kim Roos 

24 - Remco Captein 

27 - Joec van der Voort 

27 - Dylan van der Werf  

De jarigen in december 

18 - Ineke Buskermolen-Otto 

20 - Arie Roos 

21 - Noa Remmelts 

24 - Hans Brand 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f2543634dc&e=3424a202f8


 

24 - Dick Hoogendam 

25 - Laura van der Meer-Hogeboom 

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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. 

   

    

 

 
 
 
 
 

This email was sent to hans.brand@casema.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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