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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 
 

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

 
 
 
 

 

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 

 

http://www.ttvsmashmonster.nl/
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Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter: Kees Kouwenhoven 

0174 – 242 579, c.g.m.kouwenhoven@hetnet.nl 
  
Secretaris: Koos Hofland 

06 – 520 673 85, kooshofland@kabelfoon.nl 
  
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 

Koos Hofland 

Slangekruid 20 

2681 XC, Monster 

 

kooshofland@kabelfoon.nl 
  

  

Informatie over 
reclameborden / 
advertenties 

clubblad 

Aad van de Laar 

Esdoornstraat 29 

2691 VG  ‘-Gravenzande 

tel. 0174 – 41 66 87 

 
aadvandelaar@kabelfoon.nl 
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Commissies  

Jeugd Edwin Bol ondersteund door Bert Stap, Dick 

Voois, Sander Kuijvenhoven en Wim Gertenaar 
Bar / Kantine Ton Zuidgeest en Bert Stap 

Clubblad en website Marco van Cooten 
Onderhoud Clemens van Heyningen en Anton Hendriks 
Kas controle Jos Kouwenhoven en Marco van Cooten 
  
Trainers: Dick Voois en Sander Kuyvenhoven 

 

 

Aanvangstijden 
 
jeugd:   
Maandag 18.45 – 19.45 training 
Woensdag 18.30 - 20.30 training 
Zaterdag vanaf 13.00 competitie 

   

senioren:   
Maandag vanaf 20.00 competitie/vrij spelen 
Dinsdag vanaf 20.00 recreanten 
Woensdag 19.30 - 20.30 training 
 vanaf 20.30 vrijspelen 
Vrijdag vanaf 20.00 competitie 

Zaterdag vanaf 18.00 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. 

 

 

http://www.ttvsmashmonster.nl/
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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    basis competitie 
Junioren jonger dan 13   €   90,-- € 105,-- 

Junioren 13 t/m 17 jaar €   95,-- € 110,-- 
Senioren ouder dan 17     €   100,-- € 125,-- 
Recreanten €   65,--  
senioren (niet spelende) €   35,--  

 
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 
 

Het voorjaarscompetitie zit er al weer op, er wordt nog 

wel getraind door zowel  jeugd als senioren. 

 

Terugblikkend op de competitie komen we tot 2 

kampioensteams. Senioren team 2 wat promoveert naar de 2e klasse 

en jeugdteam 3 wat riant is gepromoveerd.  

 

Helaas ook enkele teams die zich in hun klasse niet konden 

handhaven; senioren  team 4 en 6, Duo2, Duo3 (laatste niet 

gedegradeerd) en jeugd team 2 laatste niet gedegradeerd. 

 

Ferry heeft inmiddels voor het komende seizoen de teamsamenstelling 

weer rond. Het aantal duo teams neemt wederom toe. Mede door de 

lange reistijden kiezen steeds meer teams voor de duocompetitie. De 

wedstrijden zijn dan veel vroeger afgelopen zodat er op tijd 

huiswaarts kan worden gereden. 

 

Helaas nemen een aantal leden om verschillende reden afscheid van 

onze vereniging, leden die vaak wel al erg lang bij Smash gespeeld 

hebben. Maart Boon, Frans Meurs, Frank van Wezel en Arjo van 

Eendenburg hebben hun lidmaatschap opgezegd. 

 

Ook kregen we bericht dat ons oud-lid Herman Janssen is overleden, 

als voorzitter en jeugdtrainer heeft hij veel voor onze vereniging 

betekent. 

 

De dit jaar gestarte recreantenavond begint voorzichtig vruchten af te 

werpen, een nieuw lid en enkele potentiële kandidaten voor een 

lidmaatschap. Deze dinsdagavond  is natuurlijk ook voor leden, die 

nog een balletje willen slaan, te bezoeken. Ook leuk voor de 

recreanten om eens tegen iemand anders te kunnen spelen! 

 

Verder hebben we voor de Pasen een erg geslaagde klaverjasavond , 

georganiseerd door Joop achter de rug.  Kort geleden nog een erg 

geslaagd laddertoernooi, helaas was er erg weinig animo voor. 

 

Bij het ter perse gaan van dit nummer zal ook de afsluitende bbq-
avond weer achter de rug zijn. Liefhebbers kunnen nog tot 1 juni 

terecht om een balletje te slaan waarna de zaal enige tijd dicht zal zijn 

om half augustus weer te openen. 
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Verder is vermeldenswaardig dat we in gesprek zijn met de 

Montessorischool en de fusie school Immanuël/ Ichthus om te zien of 

we met het aanpassen van de zaal aantrekkelijk kunnen zijn als 

gymnastieklokaal. Hiermee hopen we de zaal kostendekkend te 

kunnen exploiteren om zodoende als vereniging financieel gezond te 

kunnen blijven.  

 

Kees Kouwenhoven 

 

 
De zaal gaat dicht op 1 juni 

en opent weer op 15 augustus 
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Tafeltennis voor recreanten 
 

Tafeltennisvereniging Smash startte  op dinsdag 12 januari 2016 met 

tafeltennis voor recreanten. Iedereen die zin heeft om gezellig te 

komen tafeltennissen is van harte welkom. 

 

Elk niveau 

Deelnemers maken kennis met de basisbeginselen (forehand, 

backhand, het voetenwerk, topspin, backspin, zijspin, de kunst van 

het serveren, enzovoort) en zullen gaandeweg en eigen speelstijl 

ontwikkelen: aanvallend, verdedigend of allround. En mocht dit alles 

voor u al gesneden koek zijn, dan is dat zeker geen reden om u niet 

aan te melden. Bij Smash is recreantentafeltennis op elk niveau 

mogelijk. 

 

Vier keer gratis 

Voor het geld hoeft u het niet te laten. Tafeltennis is een relatief 

voordelige sport. Bovendien is het recreantentafeltennis voor nieuwe 

deelnemers de eerste vier keer gratis. Als de kennismaking na die vier 

keer goed bevalt bestaat de mogelijkheid om lid te worden. 

 

Vier keer gratis… … en dan! 

Smash heet een speciaal lidmaatschap voor de dinsdagavond-

recreanten van € 65,00 per jaar. Met dit lidmaatschap kun je 

meedoen aan alle Smash-activiteiten, uitgezonderd het spelen van 

competitiewedstrijden. Voor competitiegerechtigde leden bedraagt de 

jaarlijkse contributie € 125,00. 
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Verslag senioren competitie voorjaar 2016 
 

Het is wederom een mooi seizoen geweest met mooie partijen en 

wisselende resultaten. We begonnen het seizoen met 6 regulieren 

Teams en 3 duo teams. De uitslagen en persoonlijke resultaten zijn te 

zien in het schema. Voor komende seizoen zijn er weer veel 

veranderingen op stapel i.v.m. het verre reizen op door de 

doordeweekse dagen  zijn er steeds meer mensen die liever DUO 

spelen, omdat ze dan op tijd klaar zijn. En de mensen makkelijker 

kunnen opstaan als men de volgende dag moeten werken wat heel 

begrijpelijk is. Onze vereniging is heel standvastig met de spelers die 

we hebben maar we worden er allemaal niet jonger op. Dus zoals het 

nu laat aanzien gaan we komend seizoen van start met 6 duo teams 

en nog 4 regulieren teams.  

 

Team 2 (Jacob, Jan, Laurens en Stefan) Hebben een mooie prestatie 

neergezet en zijn Kampioen geworden in de 3e klasse we wensen ze 

een goed seizoen in de 2e klasse. Jongens ga zo door. Deze 

kampioenen hebben reeds een bloemetje mogen ontvangen namens 

de vereniging. 

 

We nemen dit seizoen afscheidt van een aantal vaste leden die gaan 

stoppen. Dit zijn: Maarten Boon, Arjo van Eendenburg, Frans Meurs en 

Frank van Wezel. 

We wensen ze namens de vereniging alle goeds toe met wat ze gaan 

doen en hopen ze af en toe nog eens te mogen verwelkomen. 

 

Team  1 2e   Divisie Dick Voois (cap) 67% 

3e - 49 punten Sander Kuijvenhoven 48% 

handhaving Wim Gertenaar 33% 

 
Johan Kuijvenhoven 33% 

    
Team  2 3e   Klasse Jacob Kouwenhoven (cap) 89% 

1e - 52 punten Jan vd Ende 17% 

promoveren Laurens Sander 29% 

 
Stefan Groenheide 100% 

  

 

 

 



Kontakten 301 – mei 2016 10 

Team  3 3e   Klasse Leon  Heusschen (cap) 17% 

3e - 50 punten Thomas Kouwenhoven 50% 

handhaving Lex Verhoog 73% 

    
Team  4 3e   Klasse Bert Stap (cap) 23% 

6e - 34 punten Edwin Bol 57% 

degradatie Theo vd Elst 21% 

    
Team  5 5e  Klasse Kees Kouwenhoven (cap) 52% 

3e - 59 punten Sjaak Kouwenhoven 54% 

handhaving Kees vd Arend 79% 

  
Joop v Nierop (AR) 56% 

  
Frans Meurs (AR) 100% 

    
Team  6 5e   Klasse Ferry Melein (cap) 17% 

6e - 34 punten André v Kester 14% 

degradatie Koos Hofland 17% 

  
Greet vd Kruk 44% 

    
Duo Team 1 3e  Klasse Alwin Vermaat  (cap) 45% 

4e - 26 punten Clemens v Heijningen 40% 

handhaving 
  

    
Duo Team  2 4e  Klasse Anton Hendriks (cap) 25% 

6e - 12 punten Trudy v Dijk 13% 

degradatie Bert Stap (AR) 50% 

    
Duo Team  3 5e  Klasse Ton Zuidgeest  (cap) 44% 

5e - 15 punten Jos Kouwenhoven 25% 

handhaving Jorinde vd Kruk 
  

Ferry Melein (WSS – Smash) 
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Het “KLIMLADDER” Toernooi… 
 

Uiteindelijk waren we met 7 personen. Een aantal mensen hadden 

i.v.m. andere verplichtingen afgezegd en een aantal waren het 

vergeten. Uiteindelijk hebben we besloten om het niet door te laten 

gaan maar er een gezellige onderlinge strijd van te maken. Dick, Wim, 

Jacob, Ferry, Anton, Ton en Kees. We hebben enorm veel lol gehad en 

leuke potjes gezien.  

 

De Heren van het 1e team 

hebben zich voor ons niet 

ingehouden qua spel wat ik 

als heel leuk heb ervaren, 

gewoon om te zien of het je 

lukt om op eigen kracht 

tegen deze kanonnen een 

punt te scoren. Later nog 

een paar partijtjes 

gedubbeld. De heren van het 

1e met plankjes en wij met 

onze eigen materiaal. Voor 

ons gevoel maakte het niet 

uit waarmee zij speelden. Ze 

sloegen nog steeds 

fantastische ballen en wij 

waren kansloos. 

 

Vriendelijke groet, 

Ferry Melein (WSS – Smash) 
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De landelijke teams van Smash 
 

In de landelijke competitie 

eindigde het eerste herenteam in 

de tweede divisie op de derde 

plaats. De laatste wedstrijd, uit 

tegen DOV 1 uit het Noord-

Hollandse Heerhugowaard, ging 

met 6-4 verloren. Dick Voois 

scoorde tweemaal, Wim 

Gentenaar en Sander 

Kuijvenhoven elk eenmaal. Het 

landelijke jeugdteam, uitkomend 

in een landelijk C-poule, werd 

vierde op de ranglijst. De laatste 

(uit)wedstrijd, tegen Arnemuiden 

1 in Zeeland, werd 

noodgedwongen aangevangen 

met slechts twee spelers - en ging met 7-3 verloren. Sander Bakker 

scoorde twee overwinningen, en ook het dubbel werd gewonnen. 
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Voorjaarscompetitie jeugd 
 

Derde jongensteam kampioen 

Het derde jongensteam, dat uitkomt in de Pupillen A-klasse, eindigde 

op de eerste plaats van de ranglijst. En met overmacht: met 67 

punten uit 9 ontmoetingen bleven Pepijn Kortekaas, Tom Sta en Ryan 

Beekenkamp ongeslagen en konden ze zich na negen wedstrijden al 

kampioen noemen. Die negende wedstrijd, in Katwijk werd Rijnsoever 

5 met 6-4 verslagen, dankzij scores van Pepijn (3), Tom (2) en de 

winst in het dubbel. 

 

 
 

Smash 4 net geen kampioen 

Het vierde jongensteam had bij aanvang van de laatste 

competitiewedstrijd nog een theoretische kans op een titel: bij winst 

op de nummer 1 van de ranglijst, Rijnsoever 7, zou een derde 

kampioenschap veroverd worden namens Smash. Daartoe was een 7-

3 overwinning nodig, maar die kwam er helaas niet. Het bleef bij en 

gelijkspel; Krijn Kuijvenhoven won zijn drie partijen en Job Voois 

zegevierde tweemaal. Wouter Bol scoorde helaas niet en ook het 

dubbel werd verloren. Niettemin een fraaie tweede plaats in de 

pupillen C voor Smash 4. 
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Landelijk C - Poule B     % 

Enjoy&Deploy Taverzo 2     10 - 84 Jack Valstar 27 12 44 

HTTC 1                     10 – 54 Jasper Janssen 30 12 40 

Alexandria '66 2           10 - 52 Sander Bakker 30 10 33 

Smash (M) 1                10 - 42     

Arnemuiden 1               10 – 35     

ODT-Klaverblad Verz. 1 10 – 33     

      

2e klasse - Poule A     % 

Papendrecht 1               8 – 55 Juul Wensveen 24 16 67 

Alexandria '66 4            8 – 41 Bryan Zuijderwijk 24 5 21 

Salamanders 3           8 – 39 David Voois 24 5 21 

Scyedam 1                 8 – 37     

Smash (M) 2         8 - 28     

      

Pupillen A - Poule A     % 

Smash (M) 3                10 - 74 Pepijn Kortekaas 30 27 90 

Alexandria '66 8           10 - 53 Tom Sta 26 20 77 

Rijnsoever 5               10 - 50 Ryan Beekenkamp 29 15 52 

FvT 6                      10 - 49     

TOGB 6                     10 - 39     

VVV 10                     10 - 35     
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Pupillen C - Poule B     % 

Rijnsoever 7               10 - 73 Krijn Kuijvenhoven 30 30 100 

Smash (M) 4                10 - 69 Job Voois 30 27 90 

Avanti 4                   10 - 55 Wouter Bol 30 4 13 

VVV 12                     10 - 46     

SETT 5                     10 - 41     

Phoenix 6                  10 - 16     
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Sander en Jasper clubkampioen Smash 
 

Eind december, begin januari worden bij Smash traditiegetrouw de 

clubkampioenschappen gehouden. 

 

Jasper kampioen bij de jeugd 

 

Bij de jeugd was de strijd op 23 december; dertien spelers hadden 

zich aangemeld en streden in twee groepen om de A- en de B-titel. De 

'oude' clubkampioen, Sander Bakker was helaas niet aanwezig en kon 

zijn titel dus niet verdedigen. In een aantal spannende wedstrijden 

bleek Jasper Jansen uiteindelijk de sterkste en die werd dan ook 

clubkampioen van de A-groep. Jasper versloeg in de finale zijn 

teamgenoot Jack Valser, die dus tweede werd. Op de derde plaats 

werd beslag gelegd door David Voois, vierde werd Juul Wensveen. 

In de B-groep, met vijf deelnemers, toonde Krijn Kuyvenhoven zich de 

beste en werd Job Voois tweede. 

 

 
 

Senioren B en C 

Bij de senioren ging de strijd maandag 4 januari al van start met het 

dubbel B en C; vrijdag 8 januari werd vervolgd met de 

enkelwedstrijden in de B- en C-groep. Niet geheel verrassend toonde 

het duo Jacob Kouwenhoven / Jan van der Ende zich de sterksten. Als 

tweede eindigden Edwin Bol en Anton Hendriks, op de derde plaats 

legden Bert Stap en Joop van Nierop beslag. 
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De enkelwedstrijden in de C-groep werden het sterkst gespeeld door 

Sjaak Kouwenhoven en Kees van der Arend. In de finale versloeg 

eerstgenoemde zijn tegenstander en die kan zich dus een jaar lang 

clubkampioen C noemen. In de B-groep bleven na de 

poulewedstrijden als besten over Jacob Kouwenhoven en Lex Verhoog. 

Jacob toonde zich in de finale de sterkste en haalde zijn tweede prijs 

(naast die in het dubbel B) binnen: clubkampioen enkel B. 

 

Verenigingsdubbel 

Vrijdag 15 januari werd het zogenaamde verenigingsdubbel gespeeld, 

waarin twaalf deelnemers elkaar in steeds wisselende 

dubbelcombinaties bestreed, verdeeld in twee zeskampen: een B- en 

een C-groep. Als besten toonden zich daarin uiteindelijk Jacob 

Kouwenhoven in de B-groep en Bert Stap in de C-groep. Als tweede 

eindigden respectievelijk Jan van der Ende en Anton Hendriks. 

 

Sander Kuijvenhoven clubkampioen 

De strijd om de clubtitel (groep A) werd gekenmerkt door spannende 

wedstrijden in een voorronde van twee vijfkampen, plus een 

eindronde in twee vierkampen. Een en ander in een goeie en sportieve 

sfeer, af en toe hilarische toestanden, afgewisseld met enig 

leedvermaakt, hoopvolle deelname van enkele outsiders en daarnaast 

alom voldoening over de eigen prestaties. Bovenal echter was er 

sprake van tafeltennis op hoog niveau; je wordt tenslotte niet zomaar 

clubkampioen van Smash. Wie voor de titel in de A-groep gaat, dient 

doorgaans af te rekenen met Dick Voois, die in de voorbije jaren 

talloze kampioenschappen opeiste. Daarin slaagde in de editie 2016 

Sander Kuijvenhoven, die de onderlinge wedstrijd in vijf games won. 

Dick Voois eindigde derhalve als tweede, gevolgd door Wim Gertenaar 

op de derde en Stefan Groenheide op de vierde plaats. 

 

Het dubbel A werd gewonnen door het duo Dick Voois en Maurice 

Kuyvenhoven, als tweede eindigden Sander en Reinier Kuyvenhoven. 
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Clubkampioenschappen junioren  
 

Op 23 december werd door 13 

jeugdleden gestreden om de titel 

clubkampioen 2014 / 2015. De 

jeugdspelers werden ingedeeld in 

twee groepen. Bij de jongste 

spelers in de B-poule werd een 

vijfkamp gespeeld. Nadat alle 

spelers tegen elkaar hadden 

gespeeld was de einduitslag 

bekend: Krijn Kuyvenhoven werd 

eerste en Job bereikte de tweede 

plaats. 

 

In de A-poule waren maar liefst 

acht spelers ingedeeld. Helaas 

was clubkampioen 2014/2015 (Sander) niet aanwezig om zijn titel te 

verdedigen. De voorronde bestond uit twee poules van 4 wedstrijden, 

waarna een kruisfinale en finale werd gespeeld. In de voorrondes 

werden spannende wedstrijden gespeeld, maar de twee favorieten uit 

team 1 wisten uiteindelijk ook de eerste plaats in de poule te 

bereiken. De nummers twee uit beide poules, David en Juul mochten 

het in de kruisfinale opnemen tegen Jasper en Jack. Voor David was 

dit een lastige klus en de wedstrijd werd dan ook gewonnen door 

Jasper. Ondanks dat Juul wel wat grip leek te hebben op het altijd 

lastige spel van Jack, wist ook Jack de finale te bereiken. In de strijd 

om de derde plaats wist David in een spannende vijfsetter nog de 

derde plaats te bereiken na een 2-0 achterstand in de wedstrijd tegen 

Juul. De finale, geteld door hun eigen teambegeleider Bert, werd in 

een overtuigende 3-0 gewonnen door Jasper. Jasper is dus de 

clubkampioen 2015/2016 bij de jeugd. Jasper: van harte gefeliciteerd 

met deze mooie prestatie! 

 

Na de wedstrijden was er nog even tijd voor een paar ‘mix’dubbel 

wedstrijden en een patatje. De ‘kleintjes’ speelden samen met de 

oudere jeugd een partijtje dubbel en lieten fanatiek zien wat ze waard  

zijn! 
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Herman Janssen overleden 
 

Op vrijdag 29 april 2016 is Herman Janssen, oud-voorzitter van TTV 

Smash, overleden. Herman is 73 jaar geworden. 12 jaar geleden 

verhuisde Herman met zijn vrouw Wilma naar Friesland.  

 

Een paar jaar geleden werd bij Herman een spierziekte vastgesteld. 

De laatste drie maanden heeft Herman doorgebracht in een 

verpleegtehuis. Daar is hij vrijdag 29 april overleden. 

 

Herman werd in 1974 lid van onze tafeltennisvereniging. In 1976 

volgde hij Rinus Nederpel op als voorzitter van onze vereniging. 

Gedurende een periode van 4 jaar was Herman voorzitter en daarmee 

bestuurslid van onze vereniging. 

 

Na een korte onderbreking van zijn lidmaatschap werd Herman in 

1989 weer lid van onze vereniging tot medio jaren ’90. Als 

linkshandige speler met een harde uithaal wist Herman het veel 

tegenstanders flink moeilijk te maken.  

 

Naast het spelen van competitiewedstrijden is Herman in die periode 

ook een aantal jaren jeugdtrainer bij Smash geweest en heeft hij heel 

wat jeugdleden naar een hoger spelniveau gebracht.  

 

Ook zijn beide zoons, Dion en Lennart, raakten besmet met het 

tafeltennisvirus en speelden jarenlang bij de jeugd van Smash. 

 

Herman heeft veel voor onze vereniging gedaan en betekend. We 

wensen zijn vrouw, zoons en familie veel sterkte met dit verlies. 
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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 Immanuëlschool 
 18:45-19:45 Stichting Aangepast Sportief (1 x per maand) 
 20:00-23:00 Senioren competitie 

   

Dinsdag 08:00-17:00 Cesar therapeute 
 19:30-20:30 Kime karate (oktober t/m december) 

   

Woensdag 14.30-16:30 MLTV’90 (oktober t/m maart) 

 18:30-20:30 Jeugd/senioren training 
 23.00- 22.00 Senioren 

   

   

   

Vrijdag   
 18:00-19:30 Kime karate 
 20:00-23:00 Senioren competitie 

   

Zaterdag 13:00-17:00 Jeugd competitie (1 x per 2 weken) 

 18:00-22:00 Team 1 en 2 competitie (1 x per 2 weken) 

 

 

Nieuws voor de website van 

Smash?  

Stuur het naar: 

webmaster@ttvsmashmonster.nl 

 

www.ttvsmashmonster.nl 

 

 

 

  

http://www.ttvsmashmonster.nl/


                                                                                                                                 

Kontakten 301 – mei 2016 

 

TT T
TT T

VV V
   SS S

mm m
aa a

ss s hh 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 
 

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

 
 
 
 

 

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 

 

http://www.ttvsmashmonster.nl/





