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Een mooi begin met een mooie clubdag 

Er is alwéér een nieuw jaar aangebroken. Ik hoop dat het jaar voor jullie goed is 

begonnen en vooral ook goed zal blijven. Met veel geluk, 

gezondheid, gezelligheid en sportiviteit. 

 

Ondertussen zitten de clubkampioenschappen er al weer op en hebben we een 

fantastische clubdag achter de rug met een goed bezocht ontbijt en 

verrassende finales. In deze nieuwsbrief kan je daar alles over lezen. De 

competitie start alweer snel, vandaar toch nog een laatste keer aandacht voor 

het digitale wedstrijdformulier. En staat de Algemene Ledenvergadering op 

maandag 3 april al in je agenda? 

 

Tenslotte: Play Fair en alle andere verenigingen zijn niets zonder de inzet van 

heel veel leden die een steentje bijdragen. De burgemeester - die het afgelopen 

jaar al twee keer enthousiast bij Play Fair heeft meegespeeld - herhaalt dat 

weer in haar nieuwjaarsboodschap. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=e648e88f0d&e=3424a202f8
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Veel leesplezier, 

HansB 

 
 

  

 

 

 

De rubriek 'Persoonlijk' 
In elke nieuwsbrief staat de rubriek 'Persoonlijk'. Jubileum, uitdaging, bijzondere 

vakantie, huwelijk, gezinsuitbreiding, blessure of ziekte, actie voor een goed 

doel, hobby, nieuwe baan, leuke cursus? Als je iets hebt waarvan je denkt: 

"leuk om te delen", laat het dan weten via: nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. 

 

Deze keer een fotootje van de pasgeboren Isa. 

Lennert is vader geworden! 

Op donderdag 12 januari zijn Lennert en Didi de trotse vader en moeder 

geworden van hun dochtertje Isa. En alles gaat goed met Didi, Isa en Lennert. 

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


 

 

   Namens iedereen van Play Fair: Lennert en Didi van harte gefeliciteerd!  

 
 

  

 



  

Verrassend kersttoernooi voor de jeugd en 

(groot)ouders 

De jeugd heeft het jaar onder leiding van Lennert en Arie gezellig afgesloten met een 

nieuwe opzet van het kersttoernooi, waarbij ouders, grootouders of andere familieleden 

konden meedoen. Tot verrassing van de jonge spelers stonden er drie reusachtige tafels in 

de zaal opgesteld - in feite vier tafels aaneen. Dit zogenaamde vierertisch-spel is altijd leuk 

om te doen ... zeker als je zelf nog niet zo groot bent. 



 

   

 

 

 



  

 

  

 

Een druk bezocht ontbijt 

Het gezamenlijk clubontbijt is een traditie die al stamt uit de beginjaren van Play 

Fair in het Parochiehuis tegenover de katholieke kerk. Bij het ontbijt schoven 50 

mensen aan, het was drukker dan in de voorgaande edities. Bijna alle 

jeugdleden waren er, al dan niet vergezeld van ouders, en ook veel 

woensdagmiddagspelers schoven aan. Het ontbijt was weer goed verzorgd en 

het was reuze gezellig om deze hele groep bij elkaar te hebben. 

 
 



  

 

  

Prestatieprijs en Mars de Rijk-

aanmoedigingsbokaal 

Natuurlijk werden tijdens het ontbijt ook de vaste onderdelen afgehandeld. 

Eerst werden de diploma’s voor de kampioenen uitgereikt (het jeugdteam Zoey, 

Carlos, Joec en Pepijn en het seniorenteam Emiel, Ton, Hans). Daarna was het 

de beurt aan Arie om als aankomend jeugdbegeleider de prestatieprijs en 

aanmoedigingsprijs uit te reiken. 



 

 

De prestatieprijs is voor de hoogst scorende competitiespeler. Dat was 

onbetwistbaar Pepijn Potters die zowel in de voorjaars- als in de 

najaarscompetitie 100 % scoorde; dat hebben we in het verleden nog niet vaak 

gezien. De hele procentenlijst voor 2023 kan je hier downloaden. 

 

En dan was er nog de Mars de Rijk-aanmoedigingsprijs voor een 

veelbelovende jeugdspeler. Dit keer was dat Kayleigh van Nieuwpoort. Zij 

maakt in de trainingen duidelijke vorderingen en won bovendien in de 

allerlaatste competitiewedstrijd voor het eerst een partij. Een terechte 

aanmoediging dus voor Kayleigh. 

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6fb69371fd&e=3424a202f8


  

Clubkampioenschappen jeugd 

De jeugdspelers van Play Fair hebben zich van hun beste kant laten zien. Er waren 

spannende partijen, maar het was altijd heel sportief. De uitslagen zijn als volgt: 

• Junioren dubbel B: Noa en Fenna versloegen de mannen Lucas en Stijn. Alle vier 

wisten ze de bal goed op tafel te houden, maar uiteindelijk wonnen de dames toch 

nog redelijk eenvoudig met 3-0. 

• Junioren dubbel A: Zoey en Carlos deden erg hun best, maar konden het geweld 

van Pepijn en Joec niet weerstaan en gingen met 3-0 ten onder. 

• Junioren enkel B: Fenna en Noa gingen de hele wedstrijd gelijk op. In de 

voorrondes was Noa nog sterker dan Fenna. Maar in de finale speelt de 

wedstrijdspanning natuurlijk een rol en loopt het vaak anders. Nu won - toch nog 

verrassend - Fenna met 3-2. 

• Junioren enkel A: Zoey en Pepijn zijn normaal aardig aan elkaar gewaagd, maar in 

deze finale kende Pepijn geen genade en won met 3-0. Hij is dus de nieuwe Play 



 

Fair jeugdkampioen 2023! Dick heeft hier een filmpje van gemonteerd dat je hier 

kunt bekijken. 

Allemaal gefeliciteerd met jullie eerste of tweede prijs! Bekijk de foto's op de website. 

 

 

  

Kampioenschappen senioren en 

woensdagmiddaggroep 

Bij de senioren is er in drie categorieën gespeeld: Mixdubbel, Dubbel en Enkel. 

 

Mixdubbel 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=714c767406&e=3424a202f8
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In de mixdubbel speelden in de voorrondes iedereen bij elkaar. Er is dus maar één 

finalepartij: 

• In deze finale mochten Sylvia en Bjorn aantreden tegen Arenda en Fred. De twee 

koppels waren goed aan elkaar gewaagd. Met name Bjorn en Fred moesten alle 

trucs uit de kast halen om punten te sprokkelen. Uiteindelijk gaf de trukendoos van 

Bjorn de doorslag en wonnen Bjorn en Sylvia met 3-2. 

Dubbel 

Bij de dubbel finale werd er in twee klassen gespeeld. 

• De finale Dubbel B bleef heel lang spannend. Op het einde van de 5e game 

stonden Laura en Ina op winst, maar door een paar overmoedige aanvallen ging 

het toch nog mis en ging de winst met 3-2 naar Marina en Sylvia. 

• In de Dubbel A speelden Arenda en Arie tegen de veteranen Dick en Arnold. De 

‘oudjes’ Dick en Arnold hielden lang stand met listig bekeken spel, maar de 

‘jonkies’ Arenda en Arie worstelden zich toch nog naar een 3-2 winst. 

Enkel 

Bij de enkel kampioenschappen werd er zelfs in drie klassen gespeeld: A, B en 

recreanten/woensdagmiddaggroep.  

• De woensdagmiddaggroep heeft op woensdag 18 januari de voorrondes gespeeld. 

Iedereen deed mee en dat was voor de meeste deelnemers even wennen. Er werd 

immers nooit eerder om de punten gespeeld. Maar nu wel en daarbij werd 

menigeen toch wel wat fanatieker.  

o Bij de dames haalden uiteindelijk Lia Petit en Anneke Roozendaal de finale, 

nadat Els en Ineke in een spannend duel de volgorde bepaalden en Ineke 

werd uitgeschakeld. Lia en Anneke zijn beiden oud RTC spelers, maar in 

de finale bleek de ervaring van Lia de doorslag te geven. Zij won met 3-0. 

o Ben Vreeken is nog maar amper lid, maar drong direct door tot de finale bij 

de heren. Daar moest hij echter met 3-0 het onderspit delven tegen Johan 

van der Meer, die al weer 3 jaar meedraait. 

• Bij de Senioren Enkel B won Marina de eerste game van Hans, maar verloor de 

tweede gek genoeg met 11-0. Daarna ging het redelijk gelijk op, maar trok Hans 

aan het langste eind met 3-1. 

• En dan de Senioren Enkel A om het Play Fair clubkampioenschap. Bjorn is al heel 

wat jaren de onbetwiste clubkampioen en wacht al jaren op een opvolger. Ook 



 

deze keer leek dat niet te gaan gebeuren toen Arie met 0-2 achter kwam. Maar Arie 

herpakte zichzelf, stapte over op een iets voorzichtiger tactiek en trok de partij 

stukje bij beetje naar zich toe. Hij won dus – met soms spectaculaire rally’s – met 

3-2 en mag zich Play Fair clubkampioen 2023 noemen. 

Ook jullie allemaal gefeliciteerd met de eerste of tweede prijs! Bekijk de foto's op de website  

 

  

 

Rik en Tim op de 

afdelingskampioenschappen 
Rik en Tim waren niet op de clubdag, omdat zij met de (verplaatste) 

afdelingskampioenschappen meededen. Een verslagje van Tim: 

 

Ik deed mee met Rik aan de dubbel met als resultaat 1 winst en 1 verlies dus 

niet door in de poule. Rik werd 2e in de poule bij de G klasse en was door naar 

het hoofdtoernooi. Daar ging hij in de 1e ronde eruit. Ik werd 2e in de poule van 

de F klasse en mocht door naar het hoofdtoernooi. Tot de finale behaalde ik de 

volgende resultaten:  

• 1e ronde 3-0 winst. 

• 2e ronde 3-2 winst. 

• Kwartfinale 3-2 winst na thriller tegen Leon Buijks, oud clubgenoot. 

• Halve finale 3-1 winst. 

• Finale 2-3 verlies. 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=c8030d741f&e=3424a202f8


 

 

Scholierentoernooi 

Op dinsdagmiddag 21 februari organiseert Play Fair in 't Spant een toernooi 

voor scholieren. Dit is een jaarlijks festijn om zoveel mogelijk kinderen te laten 

tafeltennissen. Op de scholen wordt via de app-groepen een digitale flyer 

verspreid. 

 

50 jaar Spant 

Dit jaar bestaat 't Spant 50 jaar! Daarom willen Patrick en Dunja dat op zondag 

5 maart vieren, samen met de verenigingen. Als je ideeën hebt over wat Play 

Fair op die dag kan presenteren of als je nog leuke foto's of verhalen hebt, laat 

het dan vooral weten. 

 

Meisjestoernooi - Make-up Masters 

Op zaterdag 25 maart organiseert de afdeling West een meisjestoernooi in 't 

Spant in Leimuiden. De vorige aflevering was een groot succes. Hou de agenda 

en aankondigingen in de gaten! 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=49f26d8751&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d94dcf7e5e&e=3424a202f8
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Rijnsoever Euro Toernooi 

Op zondag 26 maart organiseert ttv Rijnsoever het Euro-toernooi. Wat dat 

precies inhoudt kan je hier lezen en alle overige info staat in dit overzicht. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De ALV wordt gehouden op maandagavond 3 april. We beginnen om 20:00 uur 

in de bibliotheek in 't Spant. De uitnodiging met alle stukken wordt half maart 

digitaal aan alle leden en vrienden verstuurd. 

 

Basiscursus EHBO 

EHBO'ers zijn van groot belang voor evenementen en verenigingen, en 

natuurlijk op elk moment in het dagelijks leven. De EHBO vereniging 

Leimuiden-Rijnsaterwoude organiseert vanaf februari weer een basiscursus 

waarvoor nog plaatsen vrij zijn. In deze flyer lees je er alles over. 
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Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier - 

DWF 
Het DWF wordt enige formele wedstrijdformulier (nu al voor alle landelijke 

competities). Dat betekent dat de papieren wedstrijdformulieren dan verleden 

tijd zijn. Alleen via het DWF kunnen wedstrijduitslagen worden ingediend en 

ondertekend (bevestigd). 

 

Ook voor ons komt het vervangen van de papieren formulieren door het DWF 

dichterbij. Zowel voor de senioren als voor de jeugdcompetitie. De NTTB heeft 

een korte handleiding gemaakt over het gebruik van de app/DWF: handleiding 

DWF 

 

Een paar punten uit de handleiding die belangrijk zijn 

Na invullen van het formulier door de ene partij, moet iemand van de andere 

partij het formulier in de app opzoeken en ondertekenen (desgewenst kan er 

een opmerking bij worden geplaatst). Ook zijn er aanwijzingen voor wat je moet 

doen als een team niet komt opdagen of incompleet is.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=168acbdbee&e=3424a202f8
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De clubvlag 

Tijdens elk toernooi en elke clubdag prijken de Play Fair clubvlaggen aan de 

kant. Maar waarom zijn er twee? Waar komen die vandaan? 

 

Eerste vlag 

Toen Play Fair in 1960 werd opgericht was er nog geen clubvlag. Die wens 

ontstond in de jaren daarna, toen bleek dat de club een vaste plaats in de 

gemeenschap van Leimuiden en Rijnsaterwoude begon in te nemen. Maar het 

duurde nog lang voordat het zover was. Vooral de kosten waren een beletsel 

om dit te realiseren. Hoe het uiteindelijk toch voor elkaar kwam staat te lezen in 

het clubblad van juni 1975. 



 

 

Hoe de kleuren tot stand zijn gekomen weten we niet precies. We weten alleen 

dat het schild de kleur van het oude bordeauxrode clubshirt heeft. 

 

Tweede vlag 

Maar waarom is er ook een tweede vlag, zal menigeen zich afvragen? Bij het 

40-jarig jubileum is door de jubileumcommissie bedacht om een vlag met een 

moderner uiterlijk aan de club cadeau te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Met 

moderner materiaal en frisse kleuren is er een geheel nieuw ontwerp gemaakt. 

Maar, zoals dat vaak gaat bij vernieuwingen, was er natuurlijk een deel van de 

leden die deze moderne snit niet zag zitten en het maar zonde van het geld 

vond. Maar toch, sinds die tijd hangen er op de clubdag steevast twee vaandels 

in de zaal te pronken. 

 
 

  

 



  

 

2023 

Start voorjaarscompetitie - maandag 30 januari 

Scholierentoernooi - dinsdag 21 februari 

Het Spant 50 jaar - zondag 5 maart 

Meisjestoernooi West 'Make-up Masters' - zaterdag 25 maart 

Algemene ledenvergadering - maandag 3 april 

Laatste speelavond voorjaar / begin zomerstop - vrijdag 7 juli 

Eerste speelavond najaar - dinsdag 22 augustus 

Fair 2023 - zaterdag 28 oktober 

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

 
 

  

De jarigen in januari 

3 - Rutger Borsboom 

4 - Marco Streng 

6 - Emiel Bunck 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=3d565d7913&e=3424a202f8


 

8 - Ton Brand 

11 - Lucas van Nieuwpoort 

13 - Marina van Dam 

21 - Hilde van Tol 

23 - Mike van der Meer 

De jarigen in februari 

2 - Jos de Graaf 

7 - Hans van Leeuwen 

9 - Tiny Lunenburg 

23 - Zoey Remmelts 

26 - Fred Brand 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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