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Zomer ... en Heel Play Fair Bakt 

De zon schijnt, het is niet te warm of te koud - behoudens een enkel dagje - we 

genieten van de vakanties en denken even niet aan tafeltennis. Al is het 

natuurlijk niet voor iedereen 'uit het oog, uit het hart'. Sommigen slaan of gooien 

(!) nog ergens een balletje en anderen zijn bezig met de voorbereidingen van 

de Fair of schrijven een nieuwsbrief. 

 

Er zijn leuke verslagen, de teamindeling is weer bekend en kijk hoe de Fair op 8 

oktober eruit gaat zien. En heel belangrijk: ieder Play Fair lid bakt een taart voor 

de Fair, die wordt beoordeeld voor de "Heel Play Fair Bakt"-prijs en vervolgens 

in stukjes verkocht op de Fair. Een mooie win-win toch? 

 

Ook blikken we terug op 15 jaar website van Play Fair. Kortom, er is toch weer 

genoeg te lezen. Verder wens ik iedereen nog een paar leuke weken toe en we 

zien elkaar weer vanaf 23 augustus. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=bb86858fed&e=3424a202f8
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Teamindeling najaarscompetitie 

De Play Fair teams voor de najaarscompetitie 2022 zijn als volgt ingedeeld. 

Jeugd duo competitie: 

• Jeugd duo team 1, pupillen A: Zoey, Carlos, Pepijn, Joec 

• Jeugd duo team 2, pupillen C: Lucas, Noa, Fenna, Kayleigh 

Senioren reguliere competitie:  

• Regulier team 1, 5e klasse: Carin, Laura, Sylvia, Ina, Martin, Jos 



 

Senioren duo competitie:  

• Duo team 1, 2e klasse: Arnold, Lennert, Tim 

• Duo team 2, 2e klasse: Arenda, Fred 

• Duo team 3, 3e klasse: Marina, Hans B 

• Duo team 4, 4e klasse: Mike, Rik, Bram 

• Duo team 5, 4e klasse: Hans v L, Ton, Emiel 

De competitieschema's zijn te vinden via de Play Fair website. 

 

Let op: Laura neemt het wedstrijdsecretariaat tijdelijk over van Sabine. Bij 

vragen en meldingen over de competitie en wedstrijden kan je voorlopig bij 

Laura terecht. Ook de foto's van de wedstrijdformulieren moeten naar Laura 

worden geappt.  

 
 

 

Spelersfoto's op de website 

Op de website bij de competitieteams staan ook spelersfoto's. Deze foto's zijn 

al weer een paar jaar oud. En er is niet van iedere speler een foto. Dit geldt 

zowel voor de junioren als voor de senioren regulier en duo en ook voor de leden 

van Play Fair die bij andere verenigingen competitie spelen. 

 

Als je een leuke (tafeltennis)foto van jezelf hebt, bij voorkeur in tafeltennisshirt 

natuurlijk, en het leuk vind dat die er bij staat, stuur die dan op naar 

nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. 

 

 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=ab6bb1bf20&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=8f7f6fe19a&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=521c7201fd&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9c851b980a&e=3424a202f8
mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Spelersfoto


  

 

 

 

 

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. 

 

Vanwege de 'komkommertijd' is er deze keer geen Persoonlijk nieuws.  

 
 

  

 

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


  

Een leuke workshop in de Play Fair veiling  

Deze jeu-de boules workshop werd vorig jaar in oktober tijdens de jaarlijkse Fair in de 

veiling aangeboden. Ton van der Meer had daar op geboden en zondag 24 juli was het 

dan eindelijk zo ver.  

 

Een workshop Jeu de Boules … wat moet je je daar bij voorstellen? Lees hier het verslag van 

Laura en Ton van der Meer. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=3f2e94bb9d&e=3424a202f8


 

 

 

Wilt U ook weten hoe het spelletje gaat? Bied dan op de workshop die ook in de komende 

veiling - vanaf 1 september - weer bij de aangeboden kavels zal staan. 

Weer of geen weer: De Wouwse Boules spelen altijd buiten. 

 

 

  

 

  



 

De Fair op 8 oktober 

De Fair is op zaterdag 8 oktober van 13:00 tot 17:00 in 't Spant. Het wordt een leuke 

middag met laagdrempelige activiteiten voor jong en oud. Reserveer de datum in elk geval 

in je agenda en misschien heb je nog ideeën over activiteiten die we zouden kunnen 

aanbieden. Kijk op de Fair-pagina van de website voor alle (laatste) informatie. 

 

In de week vóór de Fair hebben we drie aanloopavonden. Op dinsdag, donderdag en 

vrijdag zijn we van 19:00 tot 21:00 uur in 't Spant (de bar) met de kluis, de stroopwafels en 

de (inteken)loterijen. Op vrijdag proberen we ook weer een plekje in de Supermarkt bij 

Boon's te krijgen voor de verkoop van stroopwafels en loten. 

 

Tijdens de Fair bouwen we samen met Patrick en Dunja een gezellige koffie-hoek, 

hebben we spellen, tafeltennis en andere activiteiten voor jong en oud en zijn er natuurlijk 

de kluis, het rad, de stroopwafels en de loterijen. Ook gaan we op zoek naar de 

Leimuidens Kampioen Sjoelen. Dit onderdeel spreekt voor zich, maar daag alvast je 

familie en vrienden uit en neem ze mee naar de Fair. 

Ook de veiling zal weer onderdeel zijn van de Fair. Er zal een digitale veiling zijn. Maar als 

er echt leuke kavels te veilen zijn, dan kijken we of we die live in de zaal kunnen veilen. 

Ook daarvoor zoeken we jullie medewerking. Wat kan jij aanbieden op onze Fair, naast het 

ontbijt, een paar dagen in Drenthe, een zangworkshop, een ritje op een trike, een jeu de 

boules workshop of zelfgemaakt ijs? Allemaal leuke activiteiten die weinig kosten, maar wel 

wat leuks opleveren voor onze vereniging. Kun jij een high tea verzorgen of een lunch? Wil 

jij wel auto’s wassen? Verzin het maar en wij gaan kijken hoe we dit op de Fair kunnen 

aanbieden! 

 

We rekenen dus op jou: 

• kan je kinderen schminken of weet je iemand hiervoor? 

• 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? 

• bak een taart, cake of koek: zie verderop! 

Laat het dan weten aan de commissie: Carin, Hans, Hans, Fred M of via fair@ttv-playfair.nl  

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=fbb09d1de1&e=3424a202f8
mailto:fair@ttv-playfair.nl?subject=Ik%20heb%20een%20idee%20voor%20Fair


  

 

Heel Play Fair Bakt 

Een appeltaart, boterkoek, slagroom-, vruchten- of monchou taart. Iedereen kan wel iets 

maken. Een van de hoogtepunten voor ALLE Play Fair-leden en vrienden is dit jaar voor 

het eerst: “Heel Play Fair Bakt”. 

 

De uitdaging: Elk Play Fair lid of vriend bakt een taart, cake of lekkere koek. 

 

Je neemt die mee naar de Fair, uiterlijk 12:30 uur. De taart wordt dan (voor de opening van 

de Fair) door een vakkundige jury beoordeeld op originaliteit en smaak. Na de beoordeling 

wordt de taart op de Fair in punten bij de koffie verkocht, met opbrengst voor Play Fair. 

Een echte win-win toch? 

Doe mee en meld je aan bij de commissie of via fair@ttv-playfair.nl  

 

 

mailto:fair@ttv-playfair.nl?subject=Ja%2C%20ik%20bak%20een%20taart%2C%20cake%20of%20koek


  

 

  

Wat een fantastische dag hadden ze! 
Op zaterdag 9 juli hebben de jeugdspelers van Play Fair het seizoen op een 

spectaculaire manier afgesloten. Deze dag trokken Kayleigh, Lucas, Carlos, 

Sarah, Noa, Stijn, Jake, Pepijn, Fenna en Zoey, samen met Rob, Arie en 

Lennert naar De Kwakel om daar allerlei leuke uitdagingen aan te gaan. En er 

is flink genoten! 



 

 

Op de website kan je nog meer leuke foto's en het verslag bekijken.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=2d1370a9ec&e=3424a202f8


  

Ken JIJ alle spelregels? 
In de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar hebben we steeds een vraag 

gesteld over de spelregels. In de volgende nieuwsbrief kreeg je dan het 

antwoord en de uitleg. De input werd verzorgd door (internationaal) 

Bondsscheidsrechter en Play Fair-lid Piet van Egmond. 

 

Hoewel de aanwezigen op de jaarvergadering hebben aangegeven dit wel een 

leuke en interessante rubriek te vinden, gaan we het concept toch omgooien. 

 

Als er een vraag is m.b.t. spelregels, in de breedste zin van het woord, dan kan 

je die insturen aan nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. Piet zorgt er dan voor dat er een 

antwoord met toelichting komt, wat dan uiteraard in de nieuwsbrief wordt 

gepubliceerd.  

 

Tafeltennismasterz 

Bij de NTTB loopt al enige tijd een actie om leden meer bewust te laten worden 

van de spelregels en het gedrag rond de tafeltennistafel. Het halen van een 

spelregelbewijs is (nog) niet verplicht. Maar het is wel leuk en leerzaam om 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Vraag%20over%20spelregels%20of%20gedrag%20rond%20de%20tafel


 

eens op de website www.tafeltennismasterz.nl rond te kijken.  

 

Als je op die site dingen tegenkomt, waarvan je je afvraagt hoe het zit, of waar 

je meer over zou willen weten, meldt dat dan aan ons. Piet is altijd bereid om 

hierop toelichting te geven.  

 
 

  

 

Het bedrijf Bloksma is gestopt. Op deze plek kunnen we niets anders doen dan Bloksma heel erg 

bedanken voor de vele jaren sponsoring met advertenties in ons clubblad, in de nieuwsbrief, op de 

website en in de kluisfolder. 
 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=833ed499e9&e=3424a202f8


  

15 Jaar Play Fair website 

Dat lijkt nog niet zo erg lang, maar er is wel héél veel veranderd in die tijd. Er 

bestaat een site op het internet waar je de historie van oude websites kunt 

vinden. Hierboven zie je een screenshot van 11 maart 2007. Dat is het oudste 

bewaarde stukje van onze website die toen is gebouwd en werd onderhouden 

door Paul Hagenaar. In 2010 werd de pagina voorzien van een header met 

Play Fair logo, maar verder bleef alles nog bij het oude: 



 

In 2015 werd het beheer van de site overgenomen door Martijn van Egmond en 

groeide de site gaandeweg naar de strakkere vorm die hij nu heeft. Laura 

beheerde de inhoud van de site. Dat betekent het plaatsen van 

nieuwsberichten, de agenda en alle overige informatie. Met name het 

onderhouden van spelers, teams, competitie en wedstrijden was best wel een 

bewerkelijk karwei (twee keer per jaar). 

 

Vanaf de zomer 2020 heeft Hans B de nieuwsbrieven en de website van Laura 

overgenomen, waarna een aantal veranderingen zijn doorgevoerd om de site 

makkelijker te onderhouden. Met name de koppeling met de uitslagen en 

standen van de NTTB schelen veel werk. Ook is in die periode een aparte Fair 

pagina en de online veiling toegevoegd. 

 

In maart 2022 is het beheer van de website door Martijn overgedragen aan 

Wim Brand. De lijntjes tussen Hans en Wim zijn kort zodat het makkelijker 

wordt om wijzigingen door te voeren. Zo is bijvoorbeeld recent de 

inlogprocedure rond de veiling sterk vereenvoudigd, wat nog best wel een flinke 

klus was. 

 

Hopelijk kunnen we nog een aantal jaar op deze voet verder werken. Als je 



 

ideeën hebt voor de website, dan hoor ik het natuurlijk graag van je via 

nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. 

 
 

  

 

  

 

Schuiftafeltennis voor de kleintjes, in 

Middelburg doen ze dat zo 

Ook TTC Middelburg heeft schuiftafeltennis geïntroduceerd. Zij gebruiken dat 

vooral om de kleintjes kennis te laten maken met het tafeltennis. En het werkt. 

Lees hier hoe ze dat doen. 

 
 

  

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Ik%20heb%20een%20idee%20voor%20de%20website
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f201ef8dc9&e=3424a202f8


 

2022 

Eerste training na de zomer - dinsdag 23 augustus 

Start competitie - maandag 12 september 

FAIR - zaterdag 8 oktober 

Oud-leden jubileum toernooi - vrijdag 11 november 

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

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

Let's Play Table Tennis, toernooi voor buitenlanders in de gemeente - najaar 

(OVB) 

Kersttoernooi - vrijdag 16 of 23 december 

Kersttoernooi voor de jeugd - zaterdag 17 of 24 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  

 
 

  

De jarigen in juli 

1 - Arnold Heuzen 

3 - Dianne van der Meer 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=0b3db97a60&e=3424a202f8


 

3 - Nathalie de Wagenaar 

11 - Martin van der Geest 

17 - Antoinette de Jong 

24 - Kees Buskermolen  

De jarigen in augustus 

5 - Bjorn van der Voort 

7 - Marc Captein 

11 - Fenna van der Steeg 

23 - Fred van der Meer  

De jarigen in September 

8 - Shen Flanegin 

10 - Kees Leijnse 

16 - Sabine Brand 

19 - Harry Heuzen 

23 - Lieke Valkhof 

30 - Hannie Bunck 

 
    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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