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Aan de slag in het nieuwe jaar 

We hebben even niet gespeeld, maar vanaf 15 januari mag het weer. Onder 

bepaalde voorwaarden, maar toch. De jeugd is direct op zaterdag weer aan de 

slag gegaan met Lennert en Arie. En ik verwacht a.s. dinsdagavond, 

woensdagmiddag en vrijdagavond wel weer een enthousiaste opkomst. De 

Spantbar is helaas nog dicht (afhalen kan wel), maar laten we in elk geval het 

nieuwe jaar sportief starten. De voorjaarscompetitie is ingedeeld en zoals het er 

nu naar uitziet, gaat die ook worden gespeeld. 

 

Een nieuwjaarsgroet van de voorzitter Laura lees je verderop in deze 

nieuwsbrief. Veel leesplezier en deel de nieuwsbrief gerust met iedereen die 

Play Fair een warm hart toedraagt. 

 

HansB 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=7ff2690985&e=3424a202f8


 

 
 

  

 

  

Indeling seniorencompetitie voorjaar 2022 

Senioren Reguliere competitie 

Emiel, Ton, Hans van Leeuwen: regulier team 1 - 3e klasse poule B 

Carin, Laura, Ina, Jos, Martin: regulier team 2 - 5e klasse poule A 

Senioren Duo competitie 

Lennert, Tim: duo team 1 - 2e klasse poule F 

Arenda, Fred Brand: duo team 2 - 2e klasse poule C 

Marina, Hans Brand: duo team 3 - 3e klasse poule G  

Bram, Mike, Rik: duo team 4 - 4e klasse poule L 

Sylvia, Sanne: duo team 5 - 5e klasse poule I 

Play Fair-spelers bij andere verenigingen 

Sabine en Rutger bij Combat: regulier team 1 - 1e klasse poule D 

Arie en Shen bij de Treffers: regulier team 2 - 1e klasse poule E 

Leon bij ATTC: senioren regulier team 3 - 4e klasse poule F 



 

Dick bij Pecos: regulier team 6 - 5e klasse poule D 

Arie en Shen bij de Treffers: duo team 1 - hoofdklasse poule B 

 

De indelingen staan ook op de website en in de NTTB app. 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

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. 

 

Deze keer een persoonlijke nieuwjaarsgroet van Laura. 

 

Van de voorzitter 

Beste leden, vrienden, donateurs, sponsors, adverteerders, oud-leden en 

andere belangstellenden, 

  

Het jaar 2022 is gestart, dus wil ik jullie allemaal een mooi, gezond en sportief 

nieuw jaar toewensen. Net als vorig jaar is dit jaar gestart in een lockdown, met 

dat verschil dat we vrijdagavond 14 januari hoorden dat de binnensport weer 

van start mag en kan. Nog geen competitie, nog geen publiek, maar er kan 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=0e8d143eb5&e=3424a202f8
mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief


weer getraind worden. Laten we hopen dat eind van deze maand ook de 

competitie gestart kan worden. Al dan niet met dezelfde maatregelen als in het 

afgelopen seizoen. De ervaring daarmee is prima geweest, dus daar kunnen 

we mee leven. 

  

Even terugkijkend mogen we zeker niet mopperen over het laatste stukje van 

vorig jaar. De Fair, in alternatieve vorm, is georganiseerd en de moeite waard 

geweest. De jeugd is enthousiast aan het trainen op zaterdag bij Lennert en 

Arie. Arie is vorig jaar gestart aan zijn Trainersopleiding TT2. Er is in 

samenwerking met basisschool De Lei en MJ Tafeltennis een prachtige clinic 

georganiseerd. De ouderengroep op woensdagmiddag groeit nog steeds. 

Allemaal mooie dingen waar we op terugkijken. Een schaduw in het afgelopen 

jaar is het overlijden van Sjaak geweest. Zo lang lid van onze vereniging, zullen 

we hem (net als anderen) niet snel vergeten. 

  

En nu een nieuw jaar. Eind deze maand staat de start van de 

voorjaarscompetitie weer op de agenda. De clubkampioenschappen zullen 

verschuiven naar het voorjaar, net als de Zuid-Hollandse Kampioenschappen. 

Misschien kunnen we weer een dagje op de Braderie staan (15 juni). De datum 

voor onze Fair is weer gepland op zaterdag 8 oktober. En eind van dit jaar staat 

ons 62,5 jarig jubileum gepland in het weekend van vrijdag 11 en zaterdag 12 

november. Laten we hopen dat dat allemaal gaat lukken. 

  

Via het Sportakkoord hebben we een mooie subsidie gekregen, waarvoor we 2 

tafels kunnen ombouwen voor het schuiftafeltennis. De spullen daarvoor zijn 

vlak voor de feestdagen geleverd door Heemskerk Sport en Games. We gaan 

kijken hoe we dit tezamen met de Driemaster gaan invullen tijdens onze 

woensdagmiddagtraining. 

  

Wij als bestuur van Play Fair kijken er naar uit om jullie zo snel mogelijk te zien 

in onze Spantzaal! 



 

  

Voorzitter Laura van der Meer  

 

 

 

 

  

 

  

Spelen met maatregelen vanaf 15 januari 

Buiten én binnensporten is weer toegestaan, op alle tijden en voor alle leeftijden. Dat is 

goed nieuws voor onze vereniging! Er zijn nog wel enkele restricties: 

• Voor het betreden van de zaal is een coronatoegangsbewijs nodig, de QR-code. 

• Publiek is niet toegestaan in de zaal. 

• Vooralsnog mogen er alleen wedstrijden binnen de eigen vereniging worden 

gespeeld, dus nog geen competitie met andere verenigingen. 



 

• Buiten de zaal moet een medisch mondkapje (type 2) worden gedragen. 

• De Spantbar blijft helaas nog even gesloten. 

Hier kan je het actuele corona-protocol downloaden.  

Clubkampioenschappen uitgesteld 

De voorrondes van de clubkampioenschappen zouden starten op vrijdag 14 januari. Op 

dat moment was echter de huidige lockdown nog van kracht. Daarom is besloten om de 

clubkampioenschappen te verplaatsen tot ná de voorjaarscompetitie. De exacte datums 

worden nog gepland en komen in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

  

 

  

Woensdagmiddag speeltijd uitgebreid 

Zoals eerder aangekondigd wordt de speeltijd op woensdagmiddag uitgebreid. 

Vanaf woensdag 19 januari starten we om 14:30 uur en kunnen we anderhalf 

uur spelen. 

Jaarafsluiting wordt jaarstart 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=846750a792&e=3424a202f8


 

De aangekondigde jaarafsluiting met hapje en drankje kon in december helaas 

niet doorgaan omdat de lockdown juist daarvoor inging. Gelukkig was er nog 

het 'goedmakertje': Ina en Laura hebben bij de spelers van de groep een kleine 

kerstster bezorgd met een groet van de vereniging. Een leuk gebaar! Toch 

willen we de borrel natuurlijk niet voorbij laten gaan. Zodra het mogelijk is in het 

nieuwe jaar zullen we die natuurlijk gaan houden. 

 
 

  

 

  



 

Een tweede jeugdteam in de 

voorjaarscompetitie 
In de aanstaande voorjaarscompetitie zijn er er twee pupillenteams opgesteld. 

Naast het bestaande team van Zoey Remmelts, Pepijn Potters, Carlos 

Godwaldt en Joec van der Voort is er een nieuw team gevormd met Lucas van 

Nieuwpoort, Kayleigh van Nieuwpoort, Noa Remmelts en Fenna van der Steeg. 

Heel veel succes in jullie teams! 

 

Beide teams spelen in de Jeugd Duo Competitie: 

Zoey, Pepijn, Carlos, Joec: Pupillen A - poule A 

Noa, Fenna, Kayleigh, Lucas: Pupillen C - poule A 

 

Een van onze jeugdleden speelt competitie bij een andere vereniging: 

Merit bij ATTC: jeugd regulier team 1 - 1e klasse poule A 

 

Hoe leer je de allerkleinsten spinnen? 

Ze kunnen nauwelijks boven de tafel uitkijken en toch leren spinnen. Hoe? Dat 

zie je in dit korte leuke filmpje.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=2311799e22&e=3424a202f8


  

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 4, gesteld in de vorige nieuwsbrief 

Tijdens een competitiewedstrijd is speler C van de thuisspelende vereniging 

niet aanwezig als de wedstrijd begint. Speler C heeft zijn teamspelers laten 

weten dat zijn openbaar vervoermiddel (bus) een vertraging heeft opgelopen 

van ongeveer 45 minuten. Na 40 minuten in de wedstrijd, die op tijd is 

begonnen, zou speler C moeten spelen, echter deze is er niet. Hoe moet hier 

mee om worden omgegaan? 

 

A. Wanneer een speler niet op tijd aanwezig is volgens de volgorde op het 

wedstrijdformulier dan verliest hij de 1e wedstrijd op het formulier (in de 

vraagstelling dus wedstrijd 3). Wanneer de speler ook niet aanwezig is bij zijn 

2e wedstrijd en er minimaal 60 minuten is verstreken na de officiële 

aanvangstijd op het wedstrijdformulier, wordt hij geacht niet te zijn opgekomen 

en mag hij zijn 2e en 3e wedstrijd op het wedstrijdformulier niet meer spelen. 



Binnen de 60 minuten mag de speler zijn vólgende wedstrijd op het 

wedstrijdformulier alsnog spelen (maar niet meer de eerdere wedstrijden 

inhalen). 

De competitieleider kan de niet opgekomen speler bestraffen. Altijd moet 

achterop het wedstrijdformulier aangegeven worden waarom een speler niet 

(op tijd) aanwezig was. 

B. Als een speler niet op het aanvangsuur van een wedstrijd aanwezig is, 

verliest deze automatisch al zijn wedstrijden van deze dag. 

C. Met toestemming van zijn tegenstanders mag de te laat komende speler 

alsnog zijn niet gespeelde wedstrijd(en) spelen (als zij van mening zijn dat dit 

een overmachtssituatie is). 

 

Vraag 4, uitleg en antwoord 

Waarschijnlijk zullen de meesten van jullie het antwoord C) geven, maar dit is 

echt onjuist. Volgens het competitiereglement van de NTTB mag een speler die 

te laat komt nooit zijn niet gespeelde wedstrijd inhalen en mag niemand anders 

dan de competitieleider bepalen of het overmacht is wanneer iemand te laat 

komt. 

Dit betekent dus dat antwoord A) hier het juiste antwoord is. 

 

Vraag 5, voor de volgende keer 

Een speler komt met een batje naar de tafel, dat aan de ene kant zwart is en 

aan de andere kant oranje. Kan je de speler verbieden om met dit batje te 

spelen? 

A. Neen, je kan een speler nooit zelf verbieden om met het materiaal te spelen 

dat hij meeneemt naar de wedstrijd. Zelfs als het materiaal (in dit geval wellicht 

het oranje rubber) illegaal lijkt te zijn. Wel mag je de speler aangeven het niet 

eens te zijn met het feit dat de tegenstander speelt met dat materiaal. Wanneer 

die speler toch met dit materiaal speelt kan je niet méér doen. 

B. Neen, je kan een speler nooit zelf verbieden om met het materiaal te spelen 

dat hij meeneemt naar de wedstrijd. Als je weigert om tegen deze persoon te 

spelen, dan maak je zelf een strafbare handeling (staken mag – in principe - 



 

nooit). Wel kan je een klacht indienen bij de competitieleider over het gebruik 

van het (mogelijk) illegaal materiaal. 

C. Neen, je kan een speler nooit zelf verbieden om met het materiaal te spelen 

dat hij meeneemt naar de wedstrijd. Wel kan je een klacht indienen via het 

wedstrijdformulier, zodat de competitieleider eventueel een onderzoek kan 

instellen naar het (vermeende) gebruik van illegaal materiaal. 

 

Je kunt overigens zelf controleren of het oranje rubber wel goedgekeurd is voor het spelen in Nederlandse 

competities of toernooien. Je kunt daarvoor op de website van de NTTB kijken of het rubber wellicht toch 

op de lijst van goedgekeurde materialen voorkomt, zodat een klacht niet nodig is. Sinds kort zijn 

gekleurde rubbers mogelijk, maar niet alle kleurschakeringen zijn toegestaan. Kijk om zeker te weten op 

https://www.nttb.nl/materiaal/ . 

 

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

we de volgende keer jouw antwoord bij de uitleg betrekken.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a0dbde3e94&e=3424a202f8
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Spelletjesavond 2017 
De feestcommissie is al vele jaren actief. Lang geleden is deze commissie in 

het leven geroepen om o.a. één keer per jaar een feestavond voor de hele club 

te organiseren. De laatste jaren is dat door verschillende oorzaken niet meer 

gelukt. Het is best lastig om voor een kleiner wordende vereniging nog iets 

leuks voor jong en oud te bedenken. Maar laten we de moed niet opgeven. De 

huidige evenementencommissie - meestal de feestcommissie genoemd - 

bestaat uit Sanne, Tim, Sylvia en Arenda. Dus genoeg jong talent om nog eens 

met een leuk idee te komen. In het verleden was een van de vele geslaagde 

ideeën de spelletjesavond. Van één van die spelletjesavonden, op 8 april 2017, 

heeft Dick een filmpje gemaakt dat hier te zien is.   

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=65ebcb6781&e=3424a202f8


  

 

2022 

Voorronde mixdubbel - vrijdag 14 januari - UITGESTELD 

Voorronde dubbelspel - vrijdag 21 januari - UITGESTELD 

Zuid-Hollandse kampioenschappen jeugd - UITGESTELD 

Zuid-Hollandse kampioenschappen senioren - UITGESTELD 

Voorronde enkelspel - vrijdag 28 januari - UITGESTELD 

Voorronde enkel en dubbel jeugd - zaterdag 29 januari - UITGESTELD 

Clubdag Play Fair - zondag 30 januari - UITGESTELD 

Schoolgymlessen - dinsdag 1 februari (OVB) 

Scholierentoernooi - woensdag 9 of 16 februari (OVB) 

Geen tafeltennis (Spant is bezet) - vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 

Algemene Ledenvergadering Play Fair - maandag 4 april 

Familietoernooi - zaterdag 4 juni 

Play Fair op de braderie - woensdag 15 juni (OVB) 

FAIR - zaterdag 8 oktober 

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  

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=2c6559cd1b&e=3424a202f8


  

 

De jarigen in januari 

3 - Rutger Borsboom 

4 - Marco Streng 

6 - Emiel Bunck 

8 - Ton Brand 

11 - Lucas van Nieuwpoort 

13 - Marina van Dam-Jeukens 

21 - Hilde van Tol-van Vliet 

23 - Mike van der Meer  

De jarigen in februari 

2 - Jos de Graaf 

7 - Anouk Valkhof 

7 - Hans van Leeuwen 

9 - Tiny Lunenburg 

23 - Zoey Remmelts 

26 - Fred Brand 

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=591d8d7e99&e=3424a202f8
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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. 

   

    

 

 
 
 
 
 

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