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Het is even wennen misschien ...
... maar het moet echt: uitslagen van de wedstrijden moeten worden ingevoerd
in de NTTB app én een foto van het ingevulde formulier moet (Whatsapp of
mail) naar Sabine. Verderop in deze nieuwsbrief wordt nog een keer uitgelegd
hoe en waarom.

De clubkampioenschappen zijn aanstaande, de voorrondes starten al in mei,
dus tijd om je in te schrijven.; lees het bericht hierover.

Verder kijken we weer naar de wisselende successen in de competities. Maar
hoe de uitslagen ook zijn: de lente is nu echt begonnen, dus probeer ervan te
genieten. Al zijn er voor andere leden ook weer hele spannende en moeilijke
momenten ...

Veel leesplezier, HansB

Seniorencompetitie voorjaar 2022
We zijn op de helft van de competitie. Tijn om te kijken hoe de teams er voor
staan. Een kort overzicht:
•

Regulier 1: Emiel, Ton en Hans hebben het zwaar in de 3e klasse. Ze
staan dik onderaan en het is nu al duidelijk dat degradatie terug naar de
4e klasse niet te voorkomen is.

•

Regulier 2: Jos, Laura, Carin en Ina laten zien dat de degradatie naar de
6e klasse in de vorige competitie een 'ongelukje' was. Ze kregen
dispensatie om weer in de 5e klasse te mogen spelen. En nu doen ze
mee om de kopposities in de poule met slechts 2 punten achterstand op
nummer één.

•

Duo 1: Lennert, Tim en Arnold staan er niet al te best voor in de 2e
klasse. Op de voorlaatste plaats is degradatie helaas in zicht (de
nummers 5 én 6 degraderen uit de 2e klasse).

•

Duo 2: Fred en Arenda hebben zich in de 2e klasse in de middenmoot
genesteld. Arenda heeft het moeilijk in deze klasse, maar samen winnen
ze wel steeds het belangrijke dubbel, waardoor handhaving mogelijk
blijft.

•

Duo 3: Marina en Hans staan nog onderaan in de 3e klasse. Weliswaar
met minder gespeelde wedstrijden, maar er moeten nog wel wat punten
worden gesprokkeld om zich te kunnen handhaven (alleen nummer 6
degradeert).

•

Duo 4: Mike, Rik en Bram hebben het lastig in de 4e klasse. Bram is
helaas geblesseerd, zodat Mike en Rik het samen moeten doen. Maar zij
zullen waarschijnlijk wel stand houden om degradatie te voorkomen.

•

Duo 5: Sylvia en Sanne vermaken zich uitstekend in de 5e klasse. Ze
bezetten de middenmoot en zullen daar veilig blijven.

En hoe doen de Play Fair spelers bij andere clubs het:
•

Arie en Shen spelen bij de Treffers hoofdklasse duo én 1e klasse
regulier. In de hoofdklasse hebben ze het lastig. Degradatie ligt op de
loer, ondanks de 58% die Arie daar haalt. In 1e klasse staan ze
daarentegen ruim bovenaan en heeft Arie nog maar één partij verloren.

•

Sabine en Rutger staan in de 1e klasse regulier bij Combat helaas ruim
onderaan. Rutger haalt dan wel 60%, maar Sabine heeft grote moeite
om haar partijen te winnen in deze competitie.

•

Dick speelt 5e klasse regulier bij Pecos en is met zijn team op weg naar
promotie naar de 4e klasse.

De rubriek 'Persoonlijk'
Maandelijks wil ik graag een rubriek 'Persoonlijk' vullen met een 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 over: geniet zolang het kan.

De dag van het tafeltennis

Wereld Tafeltennisdag vindt ieder jaar plaats op 6 april. Een dag waarop we het

plezier in het spelletje centraal stellen. Dit is de ideale dag om aan iedereen op
de wereld te laten zien hoe leuk onze sport is!

Bij Play Fair is er op deze woensdagmiddag een toost uitgebracht om te laten
zien hoeveel plezier wij aan het spelletje kunnen hebben. Maar ook dat je er
van moet genieten zolang je kan, want het leven loopt niet altijd zoals je hoopt
of verwacht. Lees het verhaal op onze website.

Formulieren
Steeds meer spelers vullen al tijdens de wedstrijd de gamestanden in de NTTB app in. Dat
wordt de vervanger van de papieren formulieren zoals we die nu nog hebben. Het
bezoekende team kan de uitslag in de app bevestigen; daarmee wordt de handtekening op
het papieren formulier vervangen. We zitten nu nog in een overgangsfase waarin we de
app én de formulieren gebruiken. Lees hier een bericht aan de wedstrijdsecretarissen hierover.

Op dit moment werkt het zo: tijdens of direct na de wedstrijd vul je de spelers en alle
game-uitslagen in op het formulier én in de NTTB app. Na afloop maak je een foto van het
formulier en stuur je die naar Sabine (met Whatsapp of mail). Het enige dat Sabine dan
nog hoeft te doen is controleren of alles goed is verwerkt. Dat scheelt haar veel tijd.

Let op: als je de oude TTapp gebruikt, dan worden de gegevens niet automatisch in het
competitiesysteem van de NTTB (NAS) verwerkt. Dan moet Sabine alsnog de gegevens
van het formulier in het systeem invullen! Alle wedstrijden moeten op zondag 12:00 uur in
NAS staan, zo niet dan volgt een boete.

Dus als je de oude app gebruikt en/of niet het formulier op tijd aanlevert, dan leidt dat echt
tot meer werk voor Sabine én mogelijk een boete voor het team.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen komen eraan. Alle informatie en de datums van de voorronden
staan op de site en in de agenda verderop. Opgeven kan via de formulieren op de website.

Wie mogen wanneer spelen?
Tijdens de algemene ledenvergadering was er de vraag wie er wanneer mag spelen? We
hebben de zaal op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagavond.

De conclusie is duidelijk: iedereen die dat wil is op elk van deze momenten welkom. Over
het algemeen zijn de dinsdag- en vrijdagavond niet heel druk bezet, dus er is altijd ruimte
om te spelen. Bovendien is het juist leuk als de leden van de woensdagmiddaggroep ook
eens met elkaar afspreken om op een ander moment te komen spelen. Andersom is het
ook leuk als leden - zeker degenen die niet zo vaak meer spelen - eens op de
woensdagmiddag aanschuiven!

Kortom: hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Hulp bij Koningsspelen en Braderie
Heb je even de tijd? Steek dan een handje toe:
•

Op vrijdagochtend 22 april in 't Spant bij de Koningsspelen voor de kinderen van
De Lei. De groepen zijn groot, dus een paar extra mensen om bij de verschillende
spellen te helpen zijn wel nodig.

•

Op woensdag 15 juni in de kraam op de braderie. In de kraam ligt
promotiemateriaal, fotoboeken en een raadspel. Daarnaast willen we een tafel met
tafeltennisrobot opstellen. Al is het maar voor een of twee uurtjes, dan kunnen we
elkaar een beetje afwisselen. De braderie is van 12:00 tot 20:00 uur, maar we
kunnen zelf invullen hoe lang we er willen staan.

meldt je bij Laura of Hans of via pr@ttv-playfair.nl.

Met Sylvia en Sanne in de
evenementencommissie?
De evenementencommissie houdt zich bezig met het organiseren van kleine evenementen
zoals de clubdag, het nieuwjaarstoernooi en het kersttoernooi. Op zich niet zo heel veel
werk. Arenda en Tim zijn gestopt met hun inzet voor de evenementencommissie. Sanne en
Sylvia zoeken daarom versterking om hen met die activiteiten te helpen. Meld je gewoon
bij een van de twee en het komt in orde.

De Fair
De Fair is op zaterdag 8 oktober van 13:00 tot 17:00 in 't Spant. We streven ernaar om een
gezellige middag te organiseren met laagdrempelige activiteiten voor jong en oud.

Reserveer de datum in elk geval in je agenda en kom met ideeën over activiteiten die we
zouden kunnen aanbieden:
•

kan je kinderen schminken of weet je iemand hiervoor?

•

kan je taarten of koeken bakken die we bij een kopje koffie of thee kunnen
verkopen?

•

heb je een leuk idee voor een (kinder-)activiteit in de zaal?

•

heb je spullen die je zelf zou willen aanbieden in een kraampje?

•

heb je leuke spullen of ideeën voor in de veiling?

Laat het dan weten aan de commissie: Carin, Hans, Hans, Fred of via rommelfair@ttvplayfair.nl

Play Fair jeugd gaat door
In deze voorjaarscompetitie zijn er twee pupillenteams opgesteld. Het eerste
team (Pupillen A) met Zoey, Pepijn, Carlos en Joec en het tweede team
(Pupillen C) met Lucas, Kayleigh, Noa en Fenna.
•

Het eerste team staat na 6 wedstrijden nog altijd bovenaan. De meeste
wedstrijden worden dik gewonnen. Alleen één wedstrijd liep heel anders:
tegen Scyedam in Schiedam verloren Joec en Zoey opeens met 5-0.
Scyedam is op stoom geraakt en probeert ons team in te halen. Dat
wordt nog spannend!

•

Het tweede team heeft het nog een beetje moeilijk in hun allereerste
competitie. Maar ze staan niet onderaan. Als ze in de laatste twee
wedstrijden nog een paar puntjes halen, dan worden ze niet de laatste in
de poule.

Merit bij ATTC
In de 1e klasse bij de jeugd is het voor Merit stevig aanpoten. Maar het team
staat veilig in de middenmoot. Vriendenschaar zal zeker kampioen worden,
maar voor het team van Merit is zelfs een tweede plaats nog mogelijk.

Diploma voor Jake en Lucy
Jake en Lucy hebben de eindtoets gehaald van de startcursus bij Play Fair. Zij
hebben zich vorig jaar opgegeven voor deze cursus na de leuke MJ-clinic die
we voor De Lei hebben mogen organiseren. Lees hier het bericht met de mooie
foto op de website.

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 7, gesteld in de vorige nieuwsbrief
Tijdens een toernooi komen beide paren van een dubbelspel met exact
hetzelfde tenue aan tafel. Wie moet bepalen dat er een duidelijk verschil van de
kledingkleuren tussen beide paren moet komen?
A. Niemand.

B. De toernooileider moet tossen tussen beide paren welk van die paren een
ander tenue moet aantrekken.
C. Beide paren moeten onderling beslissen wie er een ander tenue gaat
aantrekken.
D. Als beide paren het er over eens zijn, spelen zij de wedstrijd gewoon met
dezelfde tenues.

Vraag 7, uitleg en antwoord
Het enige juiste antwoord is - sinds 1 januari 2022 - antwoord A. Tot 31
december 2021 mochten de paren niet met een (bijna) gelijk tenue aan tafel
verschijnen. De toernooileider was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
regel. In de praktijk gebeurde dit vrijwel nooit, maar het was wel een bestaande
regel. Achtergrond van deze regel was dat het publiek op de tribune de beide
paren duidelijk moest kunnen herkennen en onderscheiden aan de hand van
hun tenues. Tegenwoordig zijn de spelers op internationaal gebied herkenbaar
aan de (verplichte) naam achterop het shirt en is deze regel ook uit de
Nederlandse spelregels geschrapt.

Vraag 8, voor de volgende keer
Een tegenstander komt met een batje met een rood rubber aan de ene kant en
een lichtblauw rubber aan de andere kant aan tafel en wil gaan spelen. Is dit
toegestaan?
A. Dit batje met deze kleuren is officieel sinds september 2021 toegestaan: de
rubbers hoeven niet meer rood aan de ene kant en zwart aan de andere kant te
zijn.
B. Dit batje is niet toegestaan omdat de kleur lichtblauw niet is toegestaan.
C. Dit batje is niet toegestaan omdat de kleur rood hier niet is toegestaan.
D. Dit batje is niet toegestaan omdat één van de kleuren verplicht zwart moet
zijn.

Je mag het antwoord ook mailen aan nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. Dan kunnen we
de volgende keer jouw antwoord bij de uitleg betrekken.

Rijnsoever
Alle competitiespelers kennen natuurlijk de vereniging Rijnsoever. Een grote
club, waar het altijd gezellig spelen is. Rijnsoever is een actieve vereniging die
veel organiseert en dat werpt ook z'n vruchten af in het aantal leden.
Bijvoorbeeld het organiseren van cursussen is voor hen dé manier om aan
nieuwe leden te komen en levert jaarlijks zo’n 20 nieuwkomers op. Op hun
website kan je alles lezen over het Rijnsoever toernooi, de jeugdcursus of het
kindertafeltennisfeest dat ze hebben georganiseerd. Ook Play Fair organiseert
deze activiteiten, maar het is altijd goed om van elkaar te leren.

2022
Koningsspelen voor De Lei - vrijdagochtend 22 april
Scholierentoernooi - dinsdag, ergens in het voorjaar (OVB)
Voorronde dubbelspel - vrijdag 13 mei
Voorronde mixdubbel - vrijdag 20 mei
Familietoernooi - zaterdag 4 juni
Voorronde enkelspel - vrijdag 10 juni
Voorronde enkel en dubbel jeugd - zaterdag 11 juni
Clubdag Play Fair - zondag 12 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
Let's Play Table Tennis, toernooi voor buitenlanders in de gemeente najaar/winter (OVB)
Check de volledige agenda en de details op de Play Fair site

De jarigen in april
13 - Lennert Eikelenboom
13 - Hedwig Kuijs
19 - Ina van Koll
21 - Jake Stokman
23 - Bas Kempenaar
27 - Sanne Lunenburg
27 - Irene van der Burg
27 - Harry van der Burg
28 - Els Kempenaar
29 - Sylvia Verkerk

De jarigen in mei
1 - Bram Mollers
3 - Sam Mollers
4 - Merit Buijks
13 - Djoeke de Wagenaar
17 - Piet van Egmond
29 - Tim Lunenburg

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
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