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De jeugd bouwde een eigen feestje 

De jeugd was teleurgesteld dat de clubdag werd afgelast en organiseerde zelf 

een heel geslaagde jeugdclubdag. De braderie was zonnig en gezellig, 

evenals de bruiloft van Lennert en Didi. En de burgemeester kwam langs om 

mee te spelen met de woensdagmiddaggroep. 

 

Kortom, er zijn weer leuke foto's en verhalen van de afgelopen maand. Veel 

leesplezier, een mooie zomer toegewenst en tot eind augustus. 

HansB 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=64402ec499&e=3424a202f8


  

 

  

 

Procentenlijst voorjaar 2022 

Zoals altijd wordt er na afloop van de competitie een procentenlijst opgemaakt. 

Deze keer is er een aparte lijst bij opgenomen voor Play Fair leden die bij 

andere verenigingen speelden. Je kunt de procentenlijst hier downloaden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=99fc9d36f4&e=3424a202f8


De rubriek 'Persoonlijk' 
Maandelijks proberen we de rubriek 'Persoonlijk' te 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 een paar mooie foto's van Lennert en Didi in het huwelijksbootje. 

   

Het stralende bruidspaar Lennert en Didi 

 

Op zaterdag 28 mei zijn Lennert en Didi getrouwd op een mooie locatie in 

Nieuwer Ter Aa. 

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


    

 

Deze foto's zijn gemaakt door Jill Streefland Fotografie. 

 

Een paar Play Fair leden mochten het feest bijwonen. Maar de overhandiging 

van een cadeau werd natuurlijk door de kinderen van zijn trainingsgroep 

gedaan. Dat gebeurde na afloop van de clubkampioenschappen voor de jeugd 

op 11 juni. Zowel Lennert als Didi kregen een mooie badjas met hun eigen 

naam erop. 



    



 

 

 
 

  

 

Terugblik op een zonnige braderie  



 

Op 15 juni scheen de zon en was er veel publiek om even een praatje mee te maken en 

Play Fair onder de aandacht te brengen. Jong en oud vermaakten zich ook met het spelen 

tegen de robot of op de ronde tafel. Lees hier het verslag en bekijk de foto's op de website. 

Geen sportmix en scholierentoernooi 

De gemeente Kaag en Braassem heeft sportcoaches aangesteld. Zij zijn er om meer 

mensen in de gemeente aan het bewegen te krijgen. Een van de activiteiten is het 

organiseren van de Sportmix. Daarmee kunnen kinderen kennis maken met verschillende 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=1f3a84a729&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c4af9231a7&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=daa73ca534&e=3424a202f8


 

sporten. 

 

Play Fair wil graag samen met de sportcoaches meedoen aan deze Sportmix. Maar voor 

de geplande middagen op 7 en 14 juni waren er nog te weinig aanmeldingen. De drie 

kinderen die zich wél hadden aangemeld zijn uitgenodigd om een aantal zaterdagen 

vrijblijvend mee te spelen met de jeugdgroep. 

 

Ook het aansluitende scholierentoernooi op 21 juni laten we niet doorgaan. Waarschijnlijk 

is het weer al te mooi, daarom proberen we dat in het najaar of vroege voorjaar nog eens. 

 

 

  

 

Fiets voor je club op 26 juni 

Op zondag 26 juni kun je weer Fietsen voor je Club. Meedoen met de Fietstocht kost 5 tot 

25 euro, afhankelijk van jouw keuze. Jouw donatie gaat geheel naar de door jou gekozen 

club. 

Lees het bericht en alle informatie hierover op de website van de organiserende Lions Club 

Kaag en Braassem. 

De Fair op 8 oktober 

De Fair is op zaterdag 8 oktober van 13:00 tot 17:00 in 't Spant. We willen er een 

ongedwongen en gezellige middag van maken 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: 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=fb99f7af31&e=3424a202f8


 

• 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@ttv-

playfair.nl  

 

 

  

 

  

Tafeltennis met de burgemeester 

mailto:rommelfair@ttv-playfair.nl?subject=Idee%C3%ABn%20voor%20Fair
mailto:rommelfair@ttv-playfair.nl?subject=Idee%C3%ABn%20voor%20Fair


 

In het kader van haar kennismakingsronde in de gemeente bezoekt onze nieuwe 

burgemeester Astrid Heijstee-Bolt veel bedrijven, instanties en verenigingen. Op 

woensdagmiddag 8 juni was ze zo sportief om een uurtje met onze seniorengroep mee te 

spelen. Na geïnteresseerd kennis te hebben genomen van het wel en wee van Play Fair, 

wilde ze heel graag even de krachten meten en kennis maken met de leden van de 

groep. Bekijk de foto's en het hele bericht op de website. 

Toch geen zomertafeltennis 

Wegens onderhoudswerkzaamheden in de zalen van het Spant, kan er in de zomerperiode 

niet worden gespeeld. Het Spant is gesloten van zaterdag 9 juli tot zondag 21 augustus. 

We zien elkaar dus hopelijk weer vanaf dinsdag 23 of woensdag 24 augustus. 

 

 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=bdc9441efb&e=3424a202f8


  

 

De jeugd hield een eigen clubdag 
Toen het clubweekend, inclusief de clubkampioenschappen, werden afgezegd 

vonden de jeugdspelers, trainers en ouders dat toch wel heel jammer. Voor 

sommigen zou dit het eerste clubkampioenschap worden. Daarom is er dit jaar 

voor de jeugd een aangepaste versie georganiseerd.  

 

Met een gezamenlijk ontbijt van jeugd en ouders, een ouder/broertjes/zusjes-

toernooi, een spontaan dubbeltoernooitje en veel spannende partijen in de 

kampioenschappen was dit een hele geslaagde dag. 

 

Lees hier het hele verslag - met alle foto's en uitslagen - op de website.  

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b7aa8e00dd&e=3424a202f8


  

 

Pepijn in de Nationale Jeugd Meerkampen 

In september starten altijd de regionale rondes van de Nationale Jeugd 

Meerkampen. Na elke ronde gaan de besten door, waarna in december de 

eerste landelijke ronde wordt gespeeld. Pepijn Potters van Play Fair speelde 

mee in de groep Jongens Onder 11 Jaar. Ook Jelte Mollers, kleinzoon van Ton, 

speelde mee.  

Lees hier hoe het Pepijn is vergaan, met foto's en uitslagen op de website.  

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b605ab55c9&e=3424a202f8


  

 

Nog heel even geduld ... 
Om het tafeltennisjaar sportief af te sluiten gaat de jeugdgroep op 9 juli 

poldersporten in De Kwakel. Dit is het eerste weekend van de zomervakantie. 

Tafeltennis is een individuele sport, maar bij het poldersporten zullen de 

kinderen moeten gaan samenwerken. Meer informatie over het uitje, zoals: hoe 

laat, welke kleding meenemen, gaan we daar ook eten? etc, zullen de trainers 

mailen of appen naar de ouders en jeugdleden. 

 

Groeten van Lennert, Arie en Björn  

 
 



  

Ken JIJ alle spelregels? 
In de 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 9, gesteld in de vorige nieuwsbrief door Arie 

Deze keer een praktijksituatie die door Arie is aangebracht. Er is geen keuze uit 

antwoorden, maar een open vraag: Tijdens de wedstrijd schreeuwt de 

tegenstander uit frustratie leuzen en verwensingen de wereld in. Jij als speler 

voelt je hierdoor ongemakkelijk/aangevallen. Wat dient er in dit geval te 

gebeuren? 

 

Vraag 9, Piet geeft hierop het volgende antwoord 

Arie, 

 

Het schreeuwen van verwensingen etc. zoals jij dat beschrijft, is uiteraard niet 

toegestaan. Je geeft aan die persoon aan dat je hier niet van gediend bent en 

dat hij/zij hiermee moet stoppen. Maar wat gebeurt er dan? Zeer waarschijnlijk 

vindt die persoon jouw opmerking hierover niet terecht (terwijl dit echt wel het 



 

geval is) en gaat hierdoor misschien nog meer vloeken en schelden. 

  

Dat jij je ongemakkelijk voelt in zo'n situatie lijkt mij ook, want de verdere 

wedstrijd(en) zullen er niet gezelliger op worden. Ik geef je als tip: concentreer 

je op jouw/jullie wedstrijden en laat je niet afleiden. Uit ervaring weet ik dat de 

vloekende en scheldende speler/speelster zichzelf uit het spel haalt en 

daardoor ook slechter gaat spelen. 

  

Hierbij moet ik wel aangeven dat vloeken en schelden direct naar een 

tegenstander toe, uiteraard iets anders is! Maar als het vloeken en schelden 

alleen naar zichzelf of in het algemeen gericht is geef ik jou als tip: laat 

het gaan. 

 

Uiteraard kán een scheidsrechter ingrijpen, maar dat zal de vereniging waarvan 

de schreeuwer lid is, met grote zekerheid niet doen om ruzie te voorkomen. En 

als iemand van het andere team protest gaat aantekenen zal er ook "onrust" 

ontstaan. Er zijn maar weinig verenigingen waarbij "het bestuur" optreedt tegen 

een (bijna) over de grens van het acceptabele gaande speler. Een bestuur 

heeft altijd het recht om in te grijpen, maar in de praktijk heb ik dat nooit zien 

gebeuren. 

  

Piet van Egmond 

 

Vraag voor de volgende keer? 

De vragen zijn nu even op. Maar na de vakantie proberen we de draad weer op 

te pakken.  

 
 



  

 

  

 

Jeugd traint tegen internationals in 2006 

Op 21 november 2006 werd de interland Nederland-Italië gespeeld in 't Spant in 

Leimuiden. Play Fair heeft hier samen met de NTTB een mooi festijn van 

gemaakt en Dick heeft daar filmopnamen van gemaakt. Voorafgaand aan de 

wedstrijd mocht de Play Fair jeugd trainen tegen de internationals Danny 

Heister, Trinko Keen, Barry Weijers en Bob Fransen. Hier kan je het filmpje van 

deze training bekijken. 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=69b5f95626&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=69b5f95626&e=3424a202f8


  

 

  

Geslaagd Combat Scholierentoernooi op 

Goede Vrijdag 

Play Fair heeft het scholierentoernooi uitgesteld. Maar bij Combat ging het wel 

door. En met veel succes. Lees hier hoe zij dat hebben gedaan. 

 

Succesvolle 3e editie Tulpentoernooi 

Ook bij de Treffers was er een geslaagd evenement. Daar werd het 

derde Tulpentoernooi gehouden waarin ook oud Play Fair speler Ramon in de 

prijzen viel.  

 

Deel competities over naar Digitaal 

Wedstrijdformulier 

Het DWF wordt vanaf het najaar 2022 het enige formele wedstrijdformulier voor 

alle landelijke competities (senioren en jeugd). Ook afdeling Holland-Noord 

heeft aangegeven om het DWF in het najaar van 2022 definitief in te willen 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c92ffd24b2&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=acc2efff5c&e=3424a202f8


 

voeren voor alle competities in die afdeling. Dat betekent feitelijk dat de 

papieren wedstrijdformulieren dan verleden tijd zijn voor deze competities. 

Alleen via het DWF kunnen wedstrijduitslagen worden ingediend en 

ondertekend (bevestigd). De competities in de overige afdelingen zullen later 

overgaan. Meer hierover lees je hier op de NTTB site. 

 
 

  

2022 

Poldersport met de jeugdgroep - zaterdag 9 juli 

Zomerstop - van 9 juli tot en met 21 augustus 

Eerste training na de zomer - dinsdag 23 augustus 

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 

(OVB) 

Kersttoernooi - vrijdag 23 december  

2023 

Voorronde dubbel - vrijdag 6 januari 

Voorronde mix dubbel - vrijdag 13 januari 

Voorronde enkel - vrijdag 20 januari 

Voorrondes jeugdkampioenschappen - zaterdag 21 januari 

Clubdag - zondag 22 januari 

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

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=b4badacbcc&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=8e8811c03f&e=3424a202f8


 

 
 

  

 

De jarigen in juni 

11 - Peter van der Meer 

15 - Freddy Potters 

18 - Anneke Kale 

19 - Kayleigh van Nieuwpoort 

21 - Anneke Roozendaal 

22 - Carin Egberts 

25 - Pepijn Potters 

28 - Rik Owel  

De jarigen in juli 

1 - Arnold Heuzen 

3 - Dianne van der Meer 

3 - Nathalie de Wagenaar 

11 - Martin van der Geest 

17 - Antoinette de Jong 

24 - Kees Buskermolen 
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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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