Nummer 300 – december 2015

Kontakten
Tafeltennisvereniging

Smash

Rinus Nederpelzaal

Jan Steenstraat  Monster  Tel. 0174-242 395

Kontakten 300 – december 2015

TTV S m a s h

Kontakten is een uitgave van
Tafeltennisvereniging Smash uit Monster.
Kontakten verschijnt 4 keer per jaar.
Tafeltennisvereniging Smash (m)
Rinus Nederpelzaal
Jan Steenstraat 2
2681 MG Monster
0174 – 242 395
http://www.ttvsmashmonster.nl

Redactie
- Marco van Cooten
Maris 31, 2681 MP Monster

Reclameborden – Smash (Monster)
Onderstaande bedrijven sponsoren t.t.v. SMASH door middel van een
reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster,
waarvoor onze hartelijke dank.

www.elvani.nl

www.bouwcenterdezeeuw.nl

www.framesport.nl

www.looijeagf.nl

www.heineken.com

www.wubbenbauer.nl

www.glascomtuinbouw.nl

www.ttsport.nl

www.janssen-vanoosten.nl

www.devriesverzekeringen.nl

E-mail: marco@mvancooten.nl
E-mail: webmaster@ttvsmashmonster.nl
Bezorging
- Bert Stap
Drukkerij
- Sportservice Zuid-Holland, Poeldijk

Clubblad nummer 300 voor Smash
Nummer 300 van Kontakten heb je zojuist opengeslagen. Het was
1965 toen het eerste nummer, van toen nog Kontakt, uitkwam.
Vreemd genoeg stond er op de voorkant vermeld derde jaargang. Jan
Steijn verzorgde vanuit Vlaardingen deze uitgaven. Er werd onder
andere gesproken over 10 jaar Smash R.K., het aardbeientoernooi en
werd de geestelijk adviseur welkom geheten binnen de vereniging.
In dit nummer de notulen van de algemene ledenvergadering van 30
september en natuurlijk de eindstanden van de afgelopen competitie.
Ook informatie over de clubkampioenschappen die er weer aankomen.
Heb je trouwens ook begin december naar het programma ‘onze club’
op de WOS gekeken? Vanaf 2 december stond Smash een week in de
schijnwerpers.
Veel leesplezier en prettige kerstdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
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Dagelijks bestuur
Voorzitter:

Kees Kouwenhoven
0174 – 242 579, c.g.m.kouwenhoven@hetnet.nl

Secretaris:

Greet van der Kruk (ad interim)
0174 – 761 210, g_van_der_kruk@hotmail.com

Penningmeester: Aad van de Laar
0174 – 416 687, aadvandelaar@kabelfoon.nl

Overige bestuursleden
Wedstrijdsecr.
Junioren:

Edwin Bol
070 – 3969 138, edwin.smash@telfort.nl

Wedstrijdsecr.
Senioren:

Ferry Melein
06 - 510 48 022

Adreswijzigingen
aanmeldingen
afmeldingen

Correspondentieadres:
Secretariaat Smash
Greet van der Kruk
Wingerdhof 30
2681 DE Monster
e-mail: g_van_der_kruk@hotmail.com

Informatie over
reclameborden /
advertenties
clubblad
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Aad van de Laar
Esdoornstraat 29
2691 VG ‘-Gravenzande
tel. 0174 – 41 66 87
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Commissies
Jeugd
Bar / Kantine
Clubblad en website
Onderhoud
Kas controle

Edwin Bol ondersteund door Bert Stap, Dick
Voois, Sander Kuijvenhoven en Wim Gertenaar
Ton Zuidgeest en Bert Stap
Marco van Cooten
Clemens van Heyningen en Anton Hendriks
Jos Kouwenhoven en Marco van Cooten

Trainers:

Dick Voois en Sander Kuyvenhoven

Aanvangstijden
jeugd:
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
senioren:
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

18.45 – 19.45
18.30 - 20.30
19.00 – 20.00/20.30
vanaf 13.00

training
training
vrijspelen
competitie

vanaf 20.00
19.30 - 20.30
vanaf 20.30
vanaf 20.00
vanaf 18.00

competitie/vrij spelen
training
vrijspelen
competitie
competitie landelijke teams

Eenmaal per twee weken wordt er op maandag- en vrijdagavond
competitie gespeeld. De overige maandagavonden wordt er vrij
gespeeld. Tijdens de competitieavonden op maandagavond is er de
mogelijkheid om vrij te spelen op een beperkt aantal tafels.

Sleuteladres
Sta je voor een dichte deur? Loop dan even naar Molenstraat 162.
Na het lenen wel weer snel terugbrengen.

Het laatste nieuws?
Kijk op onze website (www.ttvsmashmonster.nl) of facebook-groep.
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Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli; de gehele
contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald te
worden.
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op
restitutie van een deel van de contributie.
Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een
acceptgirokaart uitgereikt/toegezonden.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren
bij het secretariaat van de vereniging.
Kosten per jaar
leeftijd op 1 juli
Junioren
jonger dan 13
Junioren
13 t/m 17 jaar
Senioren
ouder dan 17
senioren (niet spelende)

basis
€ 90,-€ 95,-€ 100,-€ 35,--

competitie
€ 105,-€ 110,-€ 125,--

Contributie-betalingen naar:
Rabobank Westland
IBAN: NL94 RABO 03 732 310 83
t.n.v. t.t.v. Smash

Smash-shirt
Indien men competitie speelt, is het verplicht
het jubileumgeschenk-shirt te dragen; dit shirt
is
tegen
de
kostprijs
van
€ 35,-- te verkrijgen bij de vereniging.
Het is toegestaan, dat teams zich laten
sponsoren m.b.t. hun shirt; indien er teams
zijn, die hiervoor mogelijkheden hebben, laat
dit het bestuur dan even weten. Gesponsorde
shirts dienen echter dezelfde te zijn als het jubileumshirt.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden maandelijks verzameld en worden 3
maanden bewaard. Iedereen heeft dus ruim de tijd om zijn of haar
spullen terug te krijgen. Spullen zijn op te vragen bij Bert Stap
(westlandstone@kpnmail.nl). Na 3 maanden gaat de kleding naar een
goed doel.
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Van de voorzitter
Met de Kerst al weer vlak voor de deur wordt het alweer
terugkijken wat er afgelopen jaar allemaal gebeurde
rondom onze vereniging.
Voor onze vereniging zijn de plannen voor het eventuele slopen van
onze zaal het meest ingrijpend, we danken ons bestaan aan het
hebben en houden van eigen zaal en kantine. We laten ons niet
zomaar wegzetten en komen al in januari met een tegenvoorstel om
sloop te voorkomen. Dit kan ook voor de gemeente veel goedkoper
uitvallen en daarmee hopen we onze eigen toekomst te waarborgen.
Binnen onze vereniging zijn we erg geschrokken na berichten omtrent
ziekte van Maarten en Frans. Beide zijn gelukkig al weer grotendeels
herstelt en weer enigszins actief achter de tafeltennistafel. Laten we
hopen dat verder herstel zal optreden.
In de najaarscompetitie hebben we weer enkele teams zien
promoveren bij zowel senioren-duo team 1 en 3 als bij de jeugd team
3. Het eerste seniorenteam kwam helaas 1 punt tekort voor promotie
en blijft dus in de 2e divisie. Met name in de derde klasse bleek het
lastig om, na promotie eerder, te handhaven zodat 2 teams weer
terugvallen naar de 4e klasse.
Bij de jeugd konden team 1 en 2 zich na promotie wel goed
handhaven al kostte het wat tijd om het hogere speelniveau op te
pakken.
In de voorjaarscompetitie zullen we met de senioren evenveel teams
hebben als afgelopen seizoen. Bij de jeugd komen we in het voorjaar
met maar liefst 5 teams in actie waaronder een meisjesteam.
Om het aantal leden en senioren teams niet verder terug te laten
vallen zullen we met z’n allen ons best moeten doen om er nieuwe
leden bij te krijgen.
Komend jaar willen we al in januari proberen om een recreantenavond
op te zetten op dinsdag. Nico van Zwet zal dan de training verzorgen.
Ook hier geldt, probeer mensen enthousiast te maken om lid van onze
vereniging te worden.
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Om Smash op de kaart te zetten hebben we afgelopen zomer op de
braderie gestaan om ons te presenteren als vereniging binnen
Monster. We zijn actiever op social media, regelmatig verslagen in de
krant en een goede website.
Voor het programma Onze club zijn er op een trainingsavond en
tijdens een wedstrijd van team 1 filmopnames gemaakt, deze zijn
afgelopen week een aantal keer uitgezonden. Om terug te kijken kan
je via internet bij de WOS kijken.
Verder wil ik jullie allemaal vragen om berichtjes op de website ,
bijvoorbeeld wedstrijdverslagen te plaatsen. Ook via facebook zoveel
mogelijk informatie delen.
Als laatste wil ik jullie vragen na te denken over festiviteiten rondom
ons 60 jarig bestaan komend jaar. Heb je ideeën laat het ons weten.
Wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en de beste wensen voor het
komende jaar.
Kees Kouwenhoven
PS: Kerstklaverjassen op woensdag 23 december.
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Beste leden van Smash,

DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Senioren
Maandag

04 januari 2016

De Dubbel B/C

Vrijdag

08 januari 2016

De Enkels B/C

Vrijdag

15 Januari 2016

Vereniging Dubbel

Zaterdag

16 Januari 2016

Kampioenschappen A

En er een sportieve strijd van komen maken.
Vriendelijke groet Ferry Melein
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Notulen Algemene Leden
Vergadering 30 september 2015
Opening en sluiting van de vergadering (punt 1)
Om 20.15 is de vergadering geopend en ook weer gesloten
omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Onder de
aanwezige leden wordt om 20.30 een nieuwe vergadering
uitgeschreven.
Opening van vergadering en mededelingen voorzitter (punt 1)
Om 20.30 wordt de vergadering weer geopend. Er zijn dan 12 leden
aanwezig. Er zijn 8 afmeldingen.
De voorzitter bespreekt het afgelopen jaar:
Het ledenaantal gaat achteruit. Dat is zo bij alle sportverenigingen.
Het aantal jeugdleden blijft wel stijgen. Dat moeten we zo houden.
Jorinde heeft doorgegeven dat het beter met haar gaat. Iedereen
krijgt de groeten.
Notulen algemene ledenvergadering 15 okt 2014 (punt 2)
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de algemene
ledenvergadering van 15 oktober 2014. De notulen zijn hierbij
vastgesteld.
Ingekomen stukken (punt 3)
Er zijn geen ingekomen stukken.
De jaarverslagen (punt 4)
Jaarverslag secretariaat
Bij de extra ALV over de kantine is het plan niet in stemming
gebracht wegens de onzekerheid die er bestaat over het behoud
van de zaal. Als de zaal behouden blijft presenteren we het plan
opnieuw.
Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren
Het verslag is van het voorjaar. Vanaf die tijd heeft Ferry Melein
deze taak overgenomen van Judith Rutte. Het 2e team is
opgeheven en voor een deel bij het 1e gezet als invallers. Het is
de bedoeling dat het 2e team over een tijd weer gaat spelen.
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris jeugd
Er is een leuke en enthousiaste groep jeugd. Er is veel
vooruitgang. Het 1e team speelt landelijk. Ook de andere teams
worden steeds beter. Er zijn 2 trainingsgroepen. De training
waarbij jeugd en senioren samen trainen loopt ook goed.
Er worden wat meer activiteiten georganiseerd en toernooien
bezocht. Het is wel zo dat er niet zoveel interesse hiervoor is.
De jongens van het 1e team zijn ingedeeld bij het laagste 3e
klasse team. Zij kunnen vanaf die klasse dus invallen bij de
senioren.
Jaarverslag penningmeester
Het is een stabiel jaar. De inkomsten lopen wel terug. Vooral het
ledenaantal loopt terug en er zijn ook minder huurders.
De zaalverhuur blijft erg belangrijk. De kantineopbrengst valt
tegen. De bruto marge is wel in stand gebleven. De energiekosten
zijn lager dan begroot.
De algemene kosten zijn deze keer wat afwijkend omdat niet in de
begroting was mee genomen de advieskosten voor de verbouwing
en inrichting van de kantine en het aanschaffen van het Smash
bord bij de ingang.
Onder internet kosten wordt verstaan de betaling die we moeten
doen voor de website. Misschien kan dat de volgende keer
websitekosten genoemd worden. Dat is duidelijker.
Kas controle commissie
Marco van Cooten en Jos Kouwenhoven zaten dit keer in de kas
controle commissie, maar Jos was op vakantie dus heeft Marco het
alleen gedaan. Hij vond het er netjes uitzien. Alles was goed
herleidbaar en goed geordend. Opvallend was dat de
telefoonkosten hoog zijn terwijl er niet veel gebeld wordt. Wellicht
kan er gekeken worden naar een goedkoper abonnement. We
moeten wel bereikbaar blijven dus is een mobiel waarschijnlijk niet
zo’n
goed
idee
omdat
die
snel
zoek
raakt.
Het is door hem akkoord bevonden. Hij verzoekt de vergadering
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over het boekjaar 2014-2015. Dit voorstel wordt door de
vergadering aangenomen.

Kontakten 300 – december 2015

10

Bestuursvoorstellen (punt 5)
De begroting voor het boekjaar 2015-2016 is gebaseerd op de
huidige situatie en wordt door de penningmeester post voor post
toegelicht waarbij vooral ingegaan wordt op de oorzaken van de
afwijkingen ten opzichte van de uitkomsten van het afgelopen
boekjaar.
De verhuur van de zaal loopt terug. Bij het afval is het zo dat er 1
bak wordt gebruikt terwijl er 2 staan en we ook voor 2 betalen.
Aad gaat 1 bak afzeggen.
De begroting sluitend met een klein positief saldo wordt ter
goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. De begroting wordt
door de vergadering goedgekeurd.
De contributie blijft gelijk. De penningmeester stuurt een mail met
de nodige informatie en het verzoek zo spoedig mogelijk te
betalen.
De NTTB is wel van plan om de bondscontributie te verhogen,
maar er is nog niet bekend hoe, wat en wanneer.
Bestuursverkiezingen (punt 6)
Aftredend:
Greet
van
der
Kruk
als
secretaris
Judith Rutte als wedstrijdsecretaris senioren
Greet blijft wel aan als ad interim totdat er een nieuwe secretaris
is gevonden. Judith gaan we uitnodigen om nog een keer langs te
komen zodat we afscheid kunnen nemen.
Verkiesbaar is: Ferry Melein als wedstrijd secretaris voor 2 jaar.
Hier gaan de leden mee akkoord.
Benoeming kascontrole (punt 7)
De kascontrole commissie blijft bestaan uit Marco van Cooten en we
vragen of Jos Kouwenhoven ook nog een jaar wil meedoen.
Beleidsplan (punt 8)
Edwin geeft een PowerPointpresentatie over de evaluatie van het
beleidsstuk.
We willen vragen of teams een stukje willen schrijven om de beurt.
De braderie was wel een succes. Vooral het spelen bij Hoogvliet en bij
Kuijvenhoven was leuk. Het bezoekersaantal van de braderie viel wel
tegen. Wellicht kunnen we volgend jaar op de braderie van Naaldwijk
gaan staan. Dan moeten we wel even overleggen met SVN. Ook de
braderieën van Poeldijk en ’s-Gravenzande worden beter bezocht.
Het zou goed zijn om een communicatiewerkgroep op te starten.
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De beschikbaarheid van leden voor het opstarten van een 60+
tafeltennis-groep was te klein.
De donderdag is nu open van 7 tot 8 voor de jeugd. Over een paar
maanden moeten we evalueren hoe dit gaat.
We gaan het Rinus Nederpel toernooi organiseren op 25 oktober. De
bond kan dit niet meer doen. Ze hebben gevraagd of wij het willen
overnemen.
Dit
moet
wel
doorgegeven
worden
aan
de
schoonmaakster omdat zij op die dag schoonmaakt. Er moet een
stukje over dit toernooi komen in de krant, op facebook en op het
internet.
We hebben een verkenningsgesprek gehad met de gemeente. Zij
willen de zaal slopen en een nieuwe neerzetten. We willen
meewerken, maar we willen wel een eigen kantine anders hebben we
als vereniging geen toekomst. De gemeente heeft informatie gevraagd
over wanneer wij de zaal gebruiken. Ze gaan een voorstel doen. We
willen de hoofdhuurder zijn van de zaal. We hebben aangegeven dat
we nu erg afhankelijk zijn van onze huurders. Gesprekken hierover
volgen nog. De gemeente geeft aan dat ze binnen 1 jaar een nieuwe
zaal willen bouwen. De macht ligt bij de gemeente doordat we alleen
een bruikleen-overeenkomst hebben. Er is contact tussen de tennis en
ons over de stand van zaken over de nieuwe zaal en het contact met
de gemeente.
Het moet anders! Waar moet meer aandacht aanbesteedt worden?
Op de donderdagavond is er plek voor een 60+ groep. Bij DHC is
het een succes. Dan moet er wel voor een trainer gezorgd worden.
Bijvoorbeeld Nico van Zwet.
Met SVN gaat het niet goed. Kunnen we samenwerken? Als er
meer duidelijkheid is over de zaal kunnen we hier wellicht over
praten.
Er moet een werkgroep communicatie komen.
Het 60 jarig jubileum moeten we gaan voorbereiden.
60 jarig bestaan Smash (punt 9)
Het oud-leden toernooi willen we koppelen aan het 60 jarig
bestaan van onze vereniging.
We willen meerdere tafeltennisactiviteiten organiseren.
We willen een feestavond organiseren.
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We vragen wie er in de feestcommissie wil zitten. Dick Voois meldt
zich aan.
Rondvraag (punt 10)
Bert Stap vraagt zich af wie de uitslagen van de uitwedstrijden
controleert. Als er een fout is moet er binnen 2 weken gereageerd
zijn anders kan je niets meer. Ferry Melein gaat de teamcaptains
mailen dat zij verantwoordelijk zijn voor het controleren van de
uitslag van de uitwedstrijden.
Wim Gertenaar vraagt of het niet een goed idee is om LED
verlichting in de zaal te hangen.
Als bestuur hebben we hier navraag over gedaan. Toen kwam
eruit dat als we dezelfde kwaliteit van licht wilde hebben als we nu
hebben dat het dan veel geld zou kosten.
Wim geeft aan dat vereniging SVE in Utrecht LED verlichting heeft
genomen samen met zonnecollectoren en zij hebben het in 3 jaar
terug verdiend. Wellicht hebben ze subsidie gekregen.
Aad van de Laar vraagt of er op de nieuwe LED verlichting in de
kantine een dimmer kan. Clemens van Heijningen gaat er naar
kijken.
Sluiting (punt 11)
De vergadering is gesloten om 22.50.
Oktober 2015
Greet van der Kruk, secretaris
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Feest voor jongens 3
De jongens uit team 3, uitkomende in de pupillen B-klasse, hebben
het kampioenschap binnengehaald. In de laatste wedstrijd wonnen ze
met 7-3 van Alexandria ’66 8. De concurrent TOGB 6 won weliswaar
met hogere cijfers (8-2) van Scylla 7, maar Smash 3 had voldoende
reserves opgebouwd om de eerste positie te behouden.

Na afloop van de laatste wedstrijd bij Alexandria in Rotterdam werd
een feestje gevierd en werden de medailles in ontvangstgenomen.
Pepijn Kortekaas, Tom Sta, Ryan Beekenkamp, Job Voois en Krijn
Kuijvenhoven van harte gefeliciteerd met het kampioenschap.
Debuut team 2 groot succes
Juul Wensveen, Bryan Zuijderwijk en David Voois kwamen het
afgelopen seizoen uit in de derde klasse en behaalden een mooie
tweede plaats.

Kontakten 300 – december 2015

14

Team 1 ging het hele land door
Team 1 bestaande uit Jasper Janssen, Jack Valstar en Sander Bakker
werd in het vorige seizoen kampioen in de promotieklasse. Dit jaar
kwamen ze dus uit in de landelijke competitie. Zo waren ze te vinden
in Tilburg, Middelburg, Leidschendam, Heeze en Rotterdam. Ze
hebben het zeker niet slecht gedaan, want bijvoorbeeld de uiteindelijk
nummer twee van de ranglijst, afkomstig uit Middelburg, wissen ze
met 7-3 te verslaan.

Eindstanden najaarscompetitie 2015
Landelijk C - Poule D
TIOS '51 2
10 - 68
TTC Middelburg 2
10 - 64
VVV 1
10 - 59
Smash (M) 1
10 - 42
Meppers (H) 1
10 - 35
Alexandria '66 2
10 - 32
Pupillen B - Poule A
Smash (M) 3
TOGB 6
VVV 11
Alexandria '66 8
Scyedam 3
Scylla 7

15

10
10
10
10
10
10

-

3e klasse - Poule D
Kwiek 1
Smash (M) 2
Rijnsoever 1
TOV 1
VVV 6
Salamanders 3

10
10
10
10
10
10

- 80
- 57
- 54
– 42
– 38
– 29

75
71
60
52
22
20
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Persoonlijke resultaten najaarscompetitie 2015
Naam
Pepijn Kortekaas
Tom Sta
Juul Wensveen
Bryan Zuijderwijk
David Voois
Jasper Janssen
Jack Valstar
Job Voois
Ryan Beekenkamp
Krijn Kuijvenhoven
Sander Bakker

Team
3
3
2
2
2
1
1
3
3
3
1

Klasse
Pupillen B
Pupillen B
3e klasse
3e klasse
3e klasse
Landelijk C
Landelijk C
Pupillen B
Pupillen B
Pupillen B
Landelijk C

30
30
27
30
30
29
29
12
9
9
23

29
26
22
16
15
14
14
4
3
3
6

%
97
87
81
53
50
48
48
33
33
33
26

Clubkampioenschappen jeugd
Op woensdag 23 december vinden de clubkampioenschappen voor de
jeugd plaats. Van 14.00 tot 18.30 uur zullen zij strijden om de prijzen
in de Rinus Nederpelzaal. Voor avondeten wordt gezorgd.
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Uit de oude doos

24 oktober 1996
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Kerstklaverjassen
Zoals bij de meesten van jullie wel bekend is, is het een traditie, dat
onze vereniging met de Kerst een klaverjastoernooi organiseert.
Teneinde deze traditie in stand te houden zal het toernooi ook dit jaar
weer plaatsvinden.
Wie wordt er dit jaar de Jan Modaal van de avond? en wie gaat met de
hoogste eer naar huis?
Wanneer: Woensdag 23 december 2015
Waar:
Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 te Monster
Aanvang: 20.00 uur

Duo-teams vieren kampioenschap
We zijn dit seizoen sinds zeer lange tijd weer gestart met DUO Teams,
dit i.v.m. afname leden en helaas het verre reizen met het spelen van
de competitie, waardoor het voor sommige spelers gewoon te laat
werd voor een doordeweekse avond.
Maar de 3 duo teams van dit seizoen hebben
het fantastisch gedaan.
Team 1 Duo (Alwin, Clemens en Maarten)
zijn gepromoveerd naar de 3e klasse.
Team 2 Duo (Jos, Ton en Jorinde) hebben
zich keurig gehandhaafd.
Team 3 Duo (Anton
en Trudy) zijn
gepromoveerd naar de 4e klasse.
De regulieren teams en het landelijke team hebben het allemaal ook
prima tot goed gedaan. Het landelijke team (Dick, Wim en Sander)
hebben een fantastische prestatie neer gezet door tijdens de
competitie geen 1 wedstrijd te verliezen, maar helaas aan het eind
kwamen ze toch net 1 punt tekort om kampioen te worden.
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Helaas betreuren we 1 degradatie Team 4 (Bert, Edwin en Theo) in de
regulieren competitie, maar voor komende seizoen willen ze het toch
nog eens proberen in de 3e klasse dus voor hen is dit aangevraagd en
hopelijk zullen ze dit verzoek honoreren.
Team 2 (Jacob, Frans en Jan) hebben het zeer knap gedaan nadat ze
vanaf het begin van het seizoen met zijn tweeën verder moesten
i.v.m. ziekte van Frans, maar gelukkig gaat het alweer een heel stuk
beter met Frans. Ze hebben veel steun gehad van de jeugdleden en
andere invallers. Hiervoor dank. Ze zijn uiteindelijk 2e geworden in
hun poel en op de laatste avond was er zelfs nog sprake van een
mogelijk kampioenschap, maar helaas het krachtsverschil was net iets
te groot.
Team 6 (Koos, Andre, Greet, en Ferry) waren vorig seizoen
gedegradeerd naar de 6e klasse, dus hun doel was om weer te
promoveren naar de 5e klasse. Helaas is dit niet gelukt. Ze zijn 2e
geworden in hun poel, maar voor komend seizoen hebben ze het wel
aangevraagd om 5e klasse te spelen, want daar horen ze thuis.
De overige Teams hebben zich keurig gehandhaafd. Hopende voor het
komende seizoen weer de nodige teams in het zonnetje te mogen
zetten met een bloemetje i.v.m. het behalen van en kampioenschap.

De andere kampioenen hebben ook reeds hun bloemen mogen
ontvangen.
Vriendelijke groet Ferry Melein
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Prestaties per team najaarscompetitie 2015
Team 1
2e divisie
Dick Voois (cap)
Sander Kuijvenhoven
Wim Gertenaar
Stefan Groenheide
Johan Kuijvenhoven
Handhaving

B

Zaterdag
80 %
77 %
53 %

2e

70 pnt.

Team 2
3e klasse
Frans Meurs (cap)
Jacob Kouwenhoven
Jan vd Ende
Handhaving

B

Maandag

2e

48 pnt.

Team 3
3e klasse
Leon Heusschen (cap)
Thomas Kouwenhoven
Lex Verhoog
Handhaving

C

Vrijdag
33 %
43 %
42 %

4e

31 pnt.

Team 4
3e klasse
Bert Stap (cap)
Edwin Bol
Theo vd Elst
Degradatie

F

Vrijdag
27 %
50 %
30 %

6e

36 pnt.

Team 5
5e klasse
Kees Kouwenhoven (cap)
Sjaak Kouwenhoven
Kees vd Arend
Frank v Wezel
Joop v Nierop (AR)
Jorinde vd Kruk (AR)
Handhaving

G

Maandag
44 %
52 %
46 %
19 %
83 %

5e

48 pnt.

88 %
25 %
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Team 6
6e klasse
Koos Hofland (cap)
André v Kester
Greet vd Kruk
Ferry Melein
Arjo v Eendenburg (AR)
Handhaving

D

Vrijdag
63 %
88 %
62 %
71 %

2e

73 pnt.

Duo Team 1
4e klasse
Alwin Vermaat (cap)
Clemens v Heijningen
Maarten Boon (AR)
Arjo v Eendenburg (AR)
***Promotie ***

G

Vrijdag
72 %
67 %
75 %

1e

36 pnt.

Duo Team 2
5e klasse
Jos Kouwenhoven (cap)
Ton Zuidgeest
Jorinde vd Kruk (AR)
Handhaving

J

Vrijdag
25 %
50 %
50 %

4e

21 pnt.

Duo Team 3
5e klasse
Anton Hendriks (cap)
Trudy v Dijk
Joop v Nierop (AR)
Ferry Melein (AR)
***Promotie ***

L

Maandag
81 %
44 %

1e

28 pnt.
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Eindstanden najaarscompetitie 2015
2e divisie - Poule B
Hilversum 2
Smash (M) 1
Vice Versa '51 1
SVE 1
Never Despair 1
Pecos 2

10
10
10
10
10
10

-

3e klasse - Poule C
Docos 6
Rijnsoever 5
Salamanders 7
Smash (M) 3
Taverzo 11

8
8
8
8
8

56
53
37
31
23

5e klasse - Poule G
De Treffers (R) 8
ATTC Evo-Repro 9
Docos 13
DHC 7
Smash (M) 5
Reeuwijk 4

10
10
10
10
10
10

-

71
70
47
44
43
25

3e klasse - Poule B
Taverzo 9
Smash (M) 2
Salamanders 9
Phoenix 3
Reeuwijk 2

8
8
8
8
8

3e klasse - Poule F
Taverzo 10
Combat 2
Docos 7
TOV 1
DHC 5
Smash (M) 4

10
10
10
10
10
10

-

65
64
51
44
40
36

10
10
10
10
10
10

-

81
73
59
47
23
17

-

52
48
48
26
26

-

74
54
54
49
48
21

6e klasse - Poule D
HTTV-070 7
Smash (M) 6
DHC 11
Pingwins 5
DOING 7
DVC 1

4e klasse - Poule G (Duo)
Smash (M) 1
10 NN Rotterdam 5
10 Salamanders 8
10 Docos-wolkyshop.nl 4
10 SVN 4
10 SETT 3
10 -

36
33
31
26
16
8

5e klasse - Poule J (Duo)
VVV 10
10 - 39
Pa Duy 1
10 - 27
Kioti 3
10 - 26
Smash (M) 2
10 - 21
Play Fair 7
10 - 19
TOV 3
10 - 18

5e klasse - Poule L (Duo)
Smash (M) 3
8 - 28
VVV 11
8 - 26
Kioti 2
8 - 19
DVC 2
8 - 16
DOING 6
8 - 11
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Persoonlijke resultaten najaarscompetitie 2015
Naam
Jacob Kouwenhoven
Andre Kester
Joop van Nierop
Anton Hendriks
Dick Voois
Sander Kuyvenhoven
Maarten Boon
Alwin Vermaat
Ferry Melein
Clemens van Heyningen
Koos Hofland
Greet van der Kruk
Wim Gertenaar
Sjaak Kouwenhoven
Edwin Bol
Ton Zuidgeest
Jorinde van de Kruk
Cees van der Arend
Kees Kouwenhoven
Trudy van Dijk
Thomas Kouwenhoven
Lex Verhoog
Leon Heusschen
Theo van der Elst
Bert Stap
Jan van den Ende
Jos Kouwenhoven
Frank van Wezel
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Team
2
6
5
D3
1
1
D1
D1
6
D1
6
6
1
5
4
D2
D2
5
5
D3
3
3
3
4
4
2
D2
5

Klasse
3e klasse
6e klasse
5e klasse
5e klasse
2e divisie
2e divisie
4e klasse
4e klasse
6e klasse
4e klasse
6e klasse
6e klasse
2e divisie
5e klasse
3e klasse
5e klasse
5e klasse
5e klasse
5e klasse
5e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
5e klasse
5e klasse

24
24
6
16
30
30
4
18
21
18
24
21
30
21
30
20
2
24
18
16
21
24
15
30
30
12
12
21

21
21
5
13
24
23
3
13
15
12
15
13
16
11
15
10
1
11
8
7
9
10
5
9
8
3
3
4
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%
88
88
83
81
80
77
75
72
71
67
63
62
53
52
50
50
50
46
44
44
43
42
33
30
27
25
25
19

Smash 1 komt één punt tekort
Het bleef lang spannend voor het eerste herenteam van Smash.
Uiteindelijk kwamen ze, na tien wedstrijden in de landelijke tweede
divisie, precies één punt tekort.
Voor de laatste thuiswedstrijd zaterdag 28 november, die door talloze
supporters werd bijgewoond, stond de ontmoeting met SVE uit Utrecht
op het programma. Mede-titelkandidaat Hilversum 2 was eerder op de
dag niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Never Despair. Dat
betekende dat Smash met een 8-2 winst tegen SVE alsnog de titel zou
veroveren.

‘Slechts’ 7-3
Dat lukte net niet: het werd ‘slechts’ 7-3. Dick Voois en Wim
Gertenaar scoorden allebei tweemaal. Sander Kuijvenhoven won drie
partijen. Cruciaal was het dubbel, dat ondanks een 8-2 en 9-3
tussenstand in het voordeel van Smash – in de vijfde game – alsnog
verloren ging.
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Kontakten door de jaren heen
Voor het eerst na lange tijd verschijnt in mei 1965 weer het
clubblad van Smash R.K. De redacteur Jan Steijn bracht het geheel op
eigen houtje uit en was daarom ook benieuwd wat de reactie van
voorzitter, Rinus Nederpel, zou zijn. Gelukkig viel het clubblad, na wat
geknipper met de ogen, in goede aarde.
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Verschillende omslagen
In 1965 begon te telling waarop het huidige clubblad
gebaseerd is. In al die jaren is het clubblad in
verschillende formaten (A4 en A5) uitgebracht en
heeft Kontakten heel wat lay-out veranderingen
ondergaan.
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Kindertafeltennisfeest 2015
Op 21 december 2015 organiseert tafeltennisvereniging SMASH uit
Monster weer het kinder tafeltennisfeest.
Ongeveer 200 tafeltennisverenigingen in heel Nederland organiseren
jaarlijks het Kinder Tafeltennisfeest. Bij tafeltennisvereniging Smash is
het al 47 jaar een traditie dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 van
de basisschool in de kerstvakantie komen tafeltennissen.
Deelnemers: groep 5 t/m 8
Datum: maandag 21 december 2015
Aanvang: enkelwedstrijden 9.30 uur – 14.00 uur /
dubbelwedstrijden 14.00 uur – 15.30 uur
Kosten: deelname is gratis!
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Smash bij 'Onze Club' van WOS
Onze regionale TV zender, de WOS, zend een programma uit genaamd
‘Onze Club’ waarin wekelijks een sportclub in de schijnwerpers wordt
gezet. Op 2 december stond Smash centraal. Presentator Stefan van
Eijk ging op zoek naar wat de vereniging zo bijzonder maakt.
Uitzending gemist? Kijk even op onze website of direct bij de WOS.
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Rinus Nederpeltoernooi bij Smash
Zondag 25 oktober organiseerde Smash het Rinus Nederpeltoernooi,
een toernooi dat genoemd werd naar de in 1995 overleden
medeoprichter van Smash. Rinus Nederpel, oftewel ´Mister Smash´,
besefte als geen ander dat een tafeltennisvereniging zonder jeugd een
moeizame toekomst tegemoet gaat. En dus ontfermde hij zich
gedurende zijn bijna veertig Smash-jaren over talloze Monsterse
welpen en pupillen, zoals de jongste junioren in tafeltennisland
genoemd worden. Met veel geduld en evenzoveel toewijding bracht hij
hen de eerste tafeltennisbeginselen bij en veel van zijn leerlingen
brachten die lessen in de praktijk tijdens de toenmalige pupullenwelpen-toernooien. Nu dus het Rinus Nederpeltoernooi, dat zondag 25
oktober ´thuiskwam´ in de Rinus Nederpelzaal in Monster.
Organisator is Edwin Bol, overigens zelf ook ooit aan de hand van
dezelfde leermeester met de tafeltennissport begonnen.
Aantal deelnemers: 20
Welpentoernooi
1e: Bram Winkelman - TOGB
2e: Job Voois - Smash
Finale poule winnaarsronde
1e: Ivar Noordam - TOGB
2e: Mark Heezen - TOGB
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Verliezers pouls winnaarsronde
1e: Djen Bakx - TOGB
2e: Oliver Beemer - Alexandria
Finale poule troostronde
1e: Tom Luijken - TOGB
2e: Pepijn Kortekaas - Smash (M)
Verliezers poule troostronde
1e: Joyce Ammerlaan - TOGB
2e: Glenn Pos - Avanti
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Uit de oude doos

Bron: Monsterse Courant – 2 november 2006
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Gebruik van de zaal
De Rinus Nederpelzaal wordt niet alleen gebruikt om te tafeltennissen.
Ook anderen maken gebruik van onze zaal of kantine. Het is daarom
van belang dat wij altijd onze kantine en zaal netjes achterlaten. De
tafels dienen ALTIJD opgeruimd te worden.
Maandag

09:30-11:45
18:45-19:45
20:00-23:00

Immanuëlschool
Stichting Aangepast Sportief
Senioren competitie

Dinsdag

08:00-17:00
19:30-20:30

Cesar therapeute
Kime karate (oktober t/m december)

Woensdag

14.30-16:30
18:30-20:30
23.00- 22.00

MLTV’90 (oktober t/m maart)
Jeugd/senioren training
Senioren

Donderdag

19:00-20:00

Jeugd vrij spelen

Vrijdag

08:30-17:00
18:00-19:30
20:00-23:00

Senior training
Kime karate
Senioren competitie

Zaterdag

13:00-17:00
18:00-22:00

Jeugd competitie (1 x per 2 weken)
Team 1 en 2 competitie (1 x per 2 weken)

(1 x per maand)

Nieuws voor de website van
Smash?
Stuur het naar:
webmaster@ttvsmashmonster.nl
www.ttvsmashmonster.nl
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Agenda
2015
Maandag

21 december

Woensdag

23 december

Woensdag

23 december

Kindertafeltennisfeest 2015
9.30 uur – 15.30 uur
Clubkampioenschappen jeugd. 14.00 –
18.30 uur. Voor avondeten wordt
gezorgd.
Kerstklaverjassen

2016
Maandag

4 januari

Vrijdag

08 januari

Vrijdag

15 Januari

Zaterdag

16 Januari

Clubkampioenschappen
Dubbel B/C
Clubkampioenschappen
Enkels B/C
Clubkampioenschappen
Vereniging Dubbel
Clubkampioenschappen
en dubbel A

senioren senioren senioren senioren – Enkel

Prettige
kerstdagen
en een
gelukkig
nieuwjaar
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TTV S m a s h

Kontakten is een uitgave van
Tafeltennisvereniging Smash uit Monster.
Kontakten verschijnt 4 keer per jaar.
Tafeltennisvereniging Smash (m)
Rinus Nederpelzaal
Jan Steenstraat 2
2681 MG Monster
0174 – 242 395
http://www.ttvsmashmonster.nl

Redactie
- Marco van Cooten
Maris 31, 2681 MP Monster

Reclameborden – Smash (Monster)
Onderstaande bedrijven sponsoren t.t.v. SMASH door middel van een
reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster,
waarvoor onze hartelijke dank.

www.elvani.nl

www.bouwcenterdezeeuw.nl

www.framesport.nl

www.looijeagf.nl

www.heineken.com

www.wubbenbauer.nl

www.glascomtuinbouw.nl

www.ttsport.nl

www.janssen-vanoosten.nl

www.devriesverzekeringen.nl

E-mail: marco@mvancooten.nl
E-mail: webmaster@ttvsmashmonster.nl
Bezorging
- Bert Stap
Drukkerij
- Sportservice Zuid-Holland, Poeldijk

