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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, sunnyfer68@gmail.com

Adreswijzigingen
aanmeldingen
afmeldingen

Informatie over
reclameborden /
advertenties
clubblad
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Correspondentieadres:
Secretariaat Smash
Koos Hofland
Kluisweer 9
3155 BJ Maasland
kooshofland@kabelfoon.nl

Aad van de Laar
Esdoornstraat 29
2691 VG ‘-Gravenzande
tel. 0174 – 41 66 87
aadvandelaar@kabelfoon.nl
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Commissies
Jeugd
Bar / Kantine
Onderhoud
Kas controle
Communicatie
Clubblad / website
Trainers

Edwin Bol ondersteund door Bert Stap, Dick Voois,
Sander Kuijvenhoven en Wim Gertenaar
Ton Zuidgeest en Bert Stap
Clemens van Heyningen en Anton Hendriks
Ton Zuidgeest en Anton Hendriks
Koos Hofland, Perry Janssen, Wim Gertenaar en
Marco van Cooten
Marco van Cooten
Jeugd: Wim Gertenaar en Sander Kuyvenhoven
Recreanten: Nico van Zwet

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

18.30 - 20.30
vanaf 13.00

training
competitie

vanaf 20.00
vanaf 20.00
19.30 - 20.30
vanaf 20.30
vanaf 20.00
vanaf 18.00

competitie/vrij spelen
recreanten
training
vrijspelen
competitie
competitie landelijke team

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.

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.

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.
Contributie 2016/2017
Bond

Club

Totaal

Senior 17 jaar en ouder *
Competitiespelend
Niet competitiespelend / recreant
Competitiespelend bij andere tt-vereniging
Niet spelend/donateur

€ 68,70
€ 18,70
€ 18,70
€ 0,00

€
€
€
€

60,00
50,00
25,00
35,00

€ 128,70
€ 68,70
€ 43,70
€ 35,00

Jeugd t/m 16 jaar *
Competitiespelend
Niet competitiespelend

€ 51,60
€ 18,70

€ 60,00
€ 50,00

€ 111,60
€ 68,70

*Leeftijd op 1 juli

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.
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Van de voorzitter
Als eerste wil ik jullie allen namens het bestuur een
gelukkig, sportief en gezond 2017 toewensen.
Terugkijkend op 2016 zien we diverse sportieve
hoogtepunten. Historisch is het feit dat team 1 voor het eerst is
gepromoveerd naar de eerste divisie. Waar ze in 2015 nog een punt
tekort kwamen is het nu wel gelukt. Verder 3 teams uit de duo
competitie, team 1 ,3 en 4 die erin geslaagd zijn om te promoveren.
Natuurlijk ook enkele teams die het volgend jaar een klasse lager
weer waar kunnen maken.
Bij de jeugd zien we dat alle teams makkelijk zijn gehandhaafd in hun
poule. Het spelniveau stijgt snel, mede door inzet van hun trainers,
Dick, Wim en Sander.
Ook kijken we terug op een geslaagde viering van ons 60 jarig
jubileum. Een spelmiddag voor de jeugd, feestavond in OJOS voor de
senioren en in de kantine een reünie van veel oud leden.
Waar we ook erg blij mee zijn is dat de dinsdagavond voor recreanten
steeds beter bezocht wordt. We hebben de laatste tijd diverse nieuwe
leden bij Smash mogen verwelkomen. Onder leiding van trainer Nico
ontstaat er een leuke groep die erg enthousiast bezig is.
De toekomst van de Rinus Nederpel zaal is nog ongewis, wij hebben
bij de gemeente een voorstel ingediend om de zaal te moderniseren
zodat de scholen een volwaardige sportzaal ter beschikking kunnen
hebben. We zullen zien of dit wordt opgepakt.
Onder leiding van Joop is er net voor de Kerst weer geklaverjast, met
6 tafels redelijk goed bezocht werd het weer een erg gezellige avond
met voor iedereen prijs.
Als laatste wil ik alle vrijwilligers danken die afgelopen jaar weer hun
steentje hebben bijgedragen om de vereniging te ondersteunen daar
waar nodig.
Kees Kouwenhoven
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Historisch hoogtepunt Smash
Zaterdag 3 december 2016 schreef het eerste herenteam van
tafeltennisvereniging Smash geschiedenis: met de winst van 10-0 op
Twenty-One Up 1 werd definitief de top bereikt van de ranglijst in de
tweede divisie. Met als direct gevolg promotie naar de eerste divisie,
een niveau dat nooit eerder door een Smash-team werd gehaald.

De laatste, beslissende wedstrijd van de najaarscompetitie bracht
Smash naar Rotterdam, in de wetenschap dat acht wedstrijdpunten
genoeg zouden zijn voor de titel. Dat doel werd ruimschoots bereikt
met de 10-0 overwinning. Cijfers die een overmachtig Smash doen
vermoeden, maar de eerlijkheid gebiedt te vermelden dat niet alle
wedstrijden zo eenvoudig werden gewonnen. Misschien dat de
verplichting om een zo groot mogelijke zege te halen - teneinde
concurrent Vriendenschaar uit Gouda definitief kansloos te laten - daar
een rol bij speelde.
Cruciaal was de tweede wedstrijd van Sander Kuijvenhoven, die zijn
tegenstander in vijf gelijk opgaande games tot een uiterste
krachtsinspanning dwong. Een krachtmeting, die tenslotte toch in het
voordeel van Smash werd beslist en het zo belangrijke zesde punt
opleverde.
Ondertussen speelde Vriendenschaar in Gouda voor zijn laatste kans,
tot het moment dat de thuisclub daar een punt verspeelde, hetgeen
op dat moment meteen een definitief eind maakte aan de Goudse
titelkansen.
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Volgend seizoen, vanaf omstreeks half januari bij Smash in Monster
dus toptafeltennis van eerste divisie-niveau, met spektakel en
kwalitatief hoogstaande wedstrijden. Niet eerder vertoond in Monster
en zeker een mooie aanleiding om eens te gaan kijken in de Rinus
Nederpelzaal aan de Jan Steenstraat. Voor de gelegenheid zal de
selectie van het eerste herenteam worden uitgebreid met Marcel
Klaver uit Noord Brabant, voorheen spelend voor Never Despair uit
Den Bosch.

Smash(M) kampioen in tweede divisie
poule B

AD-Westland (5-12-2016)

MONSTER- Vol vertrouwen werd er
uitgekeken naar de laatste wedstijd in
Rotterdam tegen Twenty-one-up. Het
vertrouwen werd beloond met de derde
10-0 winst in deze competitie. De
Westlandse ploeg had aan 8 punten
genoeg maar bij een stand van 0-7
kwam er bericht uit Gouda dat
Vriendenschaar 1 punt gemorst had. Dus
de bloemen konden tevoorschijn komen.
Alleen Sander Kuijvenhoven speelde een
bloedstollende wedstrijd tegen Rahiem
Goedhar met een spectaculair einde. Dit
was echter de enige vijfsetter deze
avond. […]
Tafeltennisprimeur.nl (4-12-2016)
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Monsterse Courant (8-12-2016)

Tafeltennisheren Smash pakken titel tweede divisie
WOS.nl (4-12- 2016)

Het Hele Westland (7-12-2016)
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Verslag van de algemene
ledenvergadering van
tafeltennisvereniging Smash
Gehouden op 6 oktober 2016 in de kantine van de Rinus Nederpelzaal
1. Opening, sluiting en heropening van de vergadering
Om 20.00 uur opening van de vergadering, maar na de constatering
dat er niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn ook meteen
weer een sluiting. Tegelijk uitschrijven van een nieuwe vergadering
met als aanvangstijdstip 20:15 uur.
Om 20:15 uur blijken er 13 leden aanwezig te zijn; acht leden hebben
zich afgemeld.
Voorzitter Kees Kouwenhoven maakt melding van de ziekte van Greet
van der Kruk en spreekt de hoop uit op een voorspoedig en volkomen
herstel - waar de aanwezigen zich van harte bij aansluiten. Jorinde
van der Kruk heeft een tweede heupoperatie ondergaan; zij zal naar
verwachting nog wel even moeten revalideren, maar binnen
afzienbare tijd weer kunnen tafeltennissen.
2. Notulen vorige vergadering (30 september 2015)
Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt ongewijzigd
vastgesteld, met dank aan notulist Greet van der Kruk.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
Geen bijzonderheden
4. Jaarverslagen:
Secretariaat
Het ledenaantal is afgenomen door drie opzeggingen, daartegenover
staat de komst van drie nieuwe leden, zodat de vereniging per saldo
met 58 leden stabiel blijft. Op de agenda van het bestuur stonden het
afgelopen jaar naast de gebruikelijke zaken onder andere het
beleidsplan en een evaluatie daarvan, de mogelijke nieuwbouw van
onze zaal (met onze inzet om daar een renovatie van te maken); de
herinrichting van de kantine, het recreantentafeltennis op
dinsdagavond, voorafgegaan door een advertentiecampagne in de
Monsterse Courant en de voorbereidingen voor de viering van het
zestigjarige bestaan van Smash.
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Wedstrijdsecretaris senioren
Er is een verschuiving op gang gekomen van de ‘reguliere’ competitie
naar duocompetitie. Steeds minder verenigingen, daardoor ergernis
vanwege grotere afstanden bij uitwedstrijden en steeds later thuis
zijn, zijn daarvan de oorzaken. De bond schijnt erop aan te sturen dat
de duocompetitie ‘leidend’ wordt en de traditionele competitie eerder
uitzondering dan regel.
Wedstrijdsecretaris junioren
Het aantal jeugdleden is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven.
Voor het eerst is een aparte competitie voor meisjes opgezet, waar
één Smash-team vol enthousiasme (zij het met iets minder sportief
succes) heeft meegedaan. Dat enthousiasme is voor Wim Gertenaar
aanleiding een soort periodieke ‘meidenmiddag’ te bepleiten.
Sinds afgelopen jaar wordt het aloude Rinus Nederpeltoernooi
(voorheen pupillen-welpentoernooi) bij Smash georganiseerd. Voor 30
oktober staat een tweede editie bij Smash op de agenda. Komt mooi
uit in het kader van de jubileumviering rond dezelfde tijd.
Met het oog op de doorstroming van jeugd naar senioren wordt het
een enerverende tijd: één jeugdlid bereikt de ‘seniorenleeftijd’; twee
anderen zijn tweedejaars junior en komen binnenkort of over een jaar
eveneens in aanmerking om senior te worden.
Gemeld wordt tenslotte dat Smash het ‘kindpakket’ introduceert: een
handreiking (van Smash en de gemeente Westland samen) om het
toch mogelijk te maken een sport te beoefenen door leden van
financieel minder bedeelde gezinnen.
Penningmeester
Penningmeester Aad van de Laar heeft heuglijk nieuws: het jaar
2015/2016 heeft een overschot opgeleverd. Onder andere een
meevallende
kantineopbrengst
heeft
daaraan
bijgedragen.
Daartegenover staat dat de begroting 2016/2017 er aanzienlijk
somberder uitziet. De Immanuelschool haakt af als huurder (hopelijk
voor één jaar), de tot nu toe gebruikelijke energiebate valt weg, we
gaan kosten maken voor het zestigjarig bestaan en de voorziening
verzekeringspremie (een nooit geïnde vordering) is opgedroogd. In
totaal dreigt een tekort van € 4.750 te ontstaan, waarvoor een aantal
bezuinigingsmaatregelen worden voorgesteld. Waaronder op de
kosten voor ledenwerving. Wim Gertenaar vindt dat laatste een
verkeerd signaal, en bovendien strijdig met het beleidsplan. Voorzitter
en penningmeester leggen uit, dat we ernaar streven om
ledenwerving en publiciteit slimmer (lees goedkoper, liefst helemaal
gratis) te realiseren. Bovendien is het niet zo, dat het bestuur niet
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bereid is om uitgaven te doen, maar door het ontbreken van concrete
plannen nog niets in de begroting heeft opgenomen.
Een aantal tafels is beschadigd, zij het niet ernstig, één tafel schijnt
scheve poten te hebben. Het opzetsysteem is niet altijd even duidelijk,
maar soms wel ietwat ingewikkeld. Bepleit wordt bij de aanschaf van
nieuwe exemplaren te zijner tijd te letten op het gemak van opzetten.
Kascontrolecommissie
Vanwege vakantie van Jos Kouwenhoven heeft Marco van Cooten de
kascontrole in zijn eentje gedaan. Hij heeft geen aanleiding tot op- of
aanmerkingen, maar wel een aanbeveling: overtollige banksaldi
sneller (eerder) naar een spaarrekening overmaken. Hij stelt voor de
penningmeester te dechargeren, hetgeen door de aanwezige leden
wordt overgenomen.
5. Bestuursvoorstellen
Begroting 2016/2017
De aanwezige leden gaan akkoord met de jaarrekening 2015/2016 en
de begroting 2016/2017.
Contributie
De penningmeester geeft een uiteenzetting over de samenstelling van
onze contributiebedragen. Voorbeeld: van het bedrag van een
competitiegerechtigd seniorlid van € 125 gaat niet minder dan € 57,34
naar de NTTB. Voor Smash blijft daarom slechts € 67,66 over. Omdat
de NTTB de contributie de komende jaren verder wil verhogen, is het
bestuursvoorstel om die verhogingen (ook toekomstige) aan de leden
door te berekenen.
De bedragen worden dan voor
Competitiespelend € 128,70, niet
steunleden € 35,00.

2016/2017 voor senioren:
competitiespelend € 68,70;

En voor junioren: Competitiespelend € 111,60, niet competitiespelend
€ 68,70; het leeftijdsonderscheid vervalt bij jeugdleden.
De vergadering gaat akkoord met dit bestuursvoorstel.
Hetzelfde geldt voor de prijzen in de kantine: bier gaat van € 1,60 per
glas naar € 1,50 per fles, koffie is niet meer gratis, maar kost
voortaan € 0,50.
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6. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn Aad van de Laar en Edwin Bol, respectievelijk
penningmeester en wedstrijdsecretaris junioren; beiden geven aan mede bij gebrek aan tegenkandidaten - beschikbaar te zijn voor een
vervolg. De overige bestuursleden (voorzitter Kees Kouwenhoven,
wedstrijdsecretaris senioren Ferry Melein en ondergetekende,
secretaris Koos Hofland) worden in hun functies herkozen.
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Wordt geheel vernieuwd, en zal bestaan uit Ton Zuidgeest en Anton
Hendriks.
8. Beleidsplan
Edwin Bol geeft een presentatie over de evaluatie van het beleidsplan,
waarin het belangrijkste doel is tafeltennis in Monster een impuls te
geven door een groei van het ledenaantal van Smash (doelstelling is
100 leden) en vervolgens te streven naar continuïteit in dat
ledenaantal. Dit wordt gestalte gegeven aan de hand van drie
beleidsthema’s: verbeteren van de naamsbekendheid, verbreden van
de tafeltennismogelijkheden en ledenbehoud. Met name op het gebied
van de naamsbekendheid is aan de weg getimmerd, vooral via
plaatselijke kranten (waaronder een advertentiecampagne in de
Monsterse Courant) en de WOS, plus Facebook en Twitter. In het
najaar
is
de
start
gepland
van
een
(vernieuwde)
communicatiewerkgroep.
In januari 2016 is onder leiding van Nico van Zwet de dinsdagavond
voor recreanten van start gegaan. Wordt goed bezocht en heeft
inmiddels enkele nieuwe leden opgeleverd.
Belangrijkste conclusie van de evaluatie: de daling van het
ledenaantal van de afgelopen jaren is gestopt, Smash is op
verschillende manieren gepromoot, de recreantenavond heeft vijf
nieuwe leden opgeleverd en we zijn (nog steeds) een financieel
gezonde vereniging - al is sprake van een daling van de inkomsten.
Voor de komende tijd ligt de focus op de viering van het zestigjarig
bestaan en de komst van de communicatiewerkgroep. Die laatste
heeft als opdracht de naamsbekendheid verder te vergroten, evenals
het gebruik van social media (en traditionele media), en een verdere
uitbreiding van de recreantenavond.
In het kader van ledenaanwas suggereert Wim Gertenaar om oudleden gericht uit te nodigen voor bijzondere Smash-activiteiten.
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9. Jubileumviering
Voor het zestigjarig bestaan worden de volgende
evenementen in het vooruitzicht gesteld: een
jeugdmiddag op 15 oktober, te organiseren door MJ
Tafeltennis, de officiële jubileumviering voor senioren
en enkele genodigden in gebouw Ojos op 22 oktober,
het Rinus Nederpeltoernooi op 30 oktober en een
reünie voor leden en oud-leden in onze eigen zaal op
5 november.
10. Accommodatie
Edwin heeft een ‘Plan voor aanpassing sportzaal Jan Steenstraat 2 te
Monster’ geschreven, waarin we benadrukken dat ons uitgangspunt is
de bestaande bruikleenovereenkomst te handhaven. Daarnaast beoogt
het plan het gebouw door middel van een renovatie van het
voorportaal, de kleedkamers en douches en - voor zover nodig de
sportzaal zelf - voor de komende 25 jaar geschikt te maken voor
onszelf, de scholen (Immanuelschool en Montessorischool) en andere
gebruikers en huurders. Voordelen van zo’n renovatie: goedkoper
voor de gemeente (dan nieuwbouw), de scholen kunnen voor hun
gymnastieklessen terecht in de onmiddellijke omgeving van de
schoolgebouwen en het voortbestaan van Smash als baas in eigen
huis-met-kantine en als gezonde vereniging is gewaarborgd. Het plan
is opgesteld om als input te dienen in het overleg met de gemeente en
de scholen.
11. Rondvraag
Bert Stap constateert dat ereleden en leden van verdienste niet
aanwezig zijn bij de ledenvergadering. Dat ofschoon alle actieve leden
wel uitgenodigd zijn en voor de jubileumviering krijgen ze in ieder
geval wel allemaal een uitnodiging.
12. Sluiting
De vergadering wordt om 23.05 uur afgesloten.
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Juul Wensveen clubkampioen jeugd
Donderdag 29 december werden de clubkampioenschappen voor de
jeugd van tafeltennisvereniging Smash gehouden. Rond 14.00 uur
werd begonnen aan het enkeltoernooi. Na afloop van de individuele
wedstrijden kon iedereen even genieten van een patatje. Tot slot
speelden de Smashers nog een dubbeltoernooi.

Poule B van Smash
In de B poule speelden Julian, Krijn, Sara, Wouter en Lucas een 5kamp. Het was een gezellige poule. De wedstrijden werden op één
tafel gespeeld en vaak gezamenlijk geteld. Vooral de strijd om de
tweede plaats was spannend. Het ging tussen Julian en Sara. Er waren
vier games nodig om de wedstrijd te beslissen (11-6, 11-8, 11-13 en
11-3) in het voordeel van Julian. Het was Krijn die alle wedstrijden
won en dus clubkampioen in poule B werd.
1.
Krijn Kuijvenhoven
2.
Julian van Kleef
Vijf games moesten zorgen voor de beslissing in poule A
In poule A speelden Juul, David, Pepijn, Tom, Ryan en Bram een 6kamp. Ze hadden twee tafels ter beschikking om hun wedstrijden af te
werken. De beslissende wedstrijd ging tussen Juul en Pepijn. Na het
spelen van 5 games (9-11, 3-11, 11-4, 11-7 en 11-3) moest Pepijn
genoegen nemen met een tweede prijs. De titel ‘clubkampioen van
tafeltennisvereniging Smash bij de jeugd’ ging dus naar Juul.
1.
Juul Wensveen
2.
Pepijn Kortekaas
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Dubbelen met wisselende partner
Na een heerlijk patatje was het tijd voor een kort dubbeltoernooi. Het
toernooi begon met twee poules waarbij er met wisselende partners
gespeeld werd. Een dubbel bestond echter altijd uit een A en een B
speler. In de ene poule waren het Sara en Tom die de maximale score
binnenhaalden en in de andere poule waren het Pepijn en Job die
doorstoomden naar de finale. In de finale bleek het dubbel Sara/Tom
niet opgewassen te zijn tegen Pepijn en Job. Het dubbel Pepijn/Job
won met 11-4 en 11-2 de finale.
1.
Pepijn Kortekaas en Job Voois
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Kinder tafeltennisfeest 2016 bij Smash
Aan het begin van de kerstvakantie heeft tafeltennisvereniging Smash
uit Monster het Kindertafeltennisfeest georganiseerd. Om 09.30 uur
meldden zich 25 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende
basisscholen uit de omgeving.

Ongeveer 200 tafeltennisverenigingen in heel Nederland organiseren
jaarlijks het Kinder Tafeltennisfeest. Bij tafeltennisvereniging Smash is
het al 48 jaar een traditie dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 van
de basisschool in de kerstvakantie komen tafeltennissen. Het doel van
deze dag is dat kinderen een gezellige tafeltennisdag hebben, waarbij
niet de prestatie, maar de kennismaking met de tafeltennissport
voorop staat.
Ook dit jaar werd een voorronde en een hoofdtoernooi georganiseerd,
zodat iedereen de hele dag door kon tafeltennissen. Bij de voorronde
werden de meisjes bij de jongens ingedeeld en speelden groep 5 en 6
samen en groep 7 en 8 samen. Vanaf het begin wordt er weer fanatiek
gespeeld. Na de voorronde werden de deelnemers op sterkte
ingedeeld en kwamen de sterkere spelers in de finalepoule en de
minder goede spelers in de troostfinale.

17
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Meisjes speelden het hoofdtoernooi in één poule
Aan het kindertafeltennisfeest deden 6 meisjes mee. In de voorrondes
speelden zij nog tegen jongens. Tijdens het hoofdtoernooi speelden
alle meisjes (groep 5 t/m 8) samen in één poule om de prijzen. Sara
Kuijvenhoven was in deze poule de sterkste en won alle wedstrijden.
Jade van Ruijven werd tweede. In deze poule gingen ook Nora en
Bahara van De Blinkerd met een prijs naar huis.
1e Sara Kuijvenhoven | Rehobothschool
2e Jade van Ruijven | De Zeester
Jongens uit groepen 5 en 6
Bij de jongens groep 5/6 zijn 4 deelnemers ingedeeld in de finalepoule
en 5 deelnemers in de troostfinale. In de troostfinale stonden na drie
rondes Jasper Bol, Bas v.d. Ende en Jan v.d. Ende allemaal met
hetzelfde aantal punten bovenaan. Uiteindelijk won Jan al zijn
wedstrijden en ging hij met de eerste prijs, in de troostfinale, naar
huis.
In de finalepoule spelen Lucas van Cooten, Quin Voogt, Thomas Bol en
Jesper Kortekaas spannende wedstrijden. Thomas weet uiteindelijk
alle wedstrijden te winnen en mag zich kampioen van de groep 5/6
noemen.
Finalepoule groep 5/6
1e Thomas Bol | De Gantel
2e Jesper Kortekaas | De Zeester
Troostfinalepoule groep 5/6
1e Jan v.d. Ende | Ebenhaezer
2e Jasper Bol | De Gantel
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Jongens groepen 7 en 8
Ook bij de jongens groep 7/8 is er na de voorrondes een finalepoule
van 4 spelers en zijn er 5 deelnemers aan de troostfinale. In de
troostronde werd het heel spannend. Rens en Joran behaalden
namelijk allebei drie punten. De organisatie moest puntentellen om te
bepalen wie eerste en wie tweede is geworden. Het was Joran van de
Rehoboth die in de troostronde eerste werd.
De finalepoule werd, net als vorig jaar, gewonnen door Pepijn
Kortekaas van De Zeester. In de strijd om het goud moest hij het
opnemen tegen Krijn Kuijvenhoven. Pepijn wist in 4 spannende games
(11-8, 11-9, 13-11, 7-11) van Krijn te winnen.
Finalepoule groep 7/8
1e Pepijn Kortekaas | De Zeester
2e Krijn Kuijvenhoven | Rehoboth
Troostfinalepoule groep 7/8
1e Joran | Rehoboth
2e Rens v.d. Gulik | De Zeester
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Dubbelwedstrijden
In de middag werden er voor de echte volhouders nog
dubbelwedstrijden gehouden. Voor groep 5/6 nog een hele uitdaging
met al die bijzondere spelregels en al dat wisselen, maar zeker niet
minder gezellig. De eerste wedstrijd waarin Lucas en Ruben het
opnamen tegen Jasper en Danny was meteen een spannende strijd,
waarbij zelfs één game ver over de 11 punten, waar
normaalgesproken een game stopt, ging. Namelijk 19-17.
Groep 5/6
1e Thomas Bol en Quin Voogt
2e Danny van Gessel en Jasper Bol
Groep 7/8
1e Pepijn Kortekaas en Jesper Kortekaas
2e Wouter Bol en Camiel Schaaf
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Smash 60 jaar
Op 3 oktober 1956 begon de jaartelling voor de
tafeltennisvereniging uit Monster. Rinus Nederpel en
Jan Steijn hadden de stoute schoenen aangetrokken
om de eerste Westlandse tafeltennisclub op te richten.
In samenwerking met de Monsterse N.K.J.B.
(Nederlandse Katholieke Jongeren Bond) werd de
Rooms
Katholieke
tafeltennisvereniging
Smash
opgericht. Gehuisvest in het verenigingsgebouw van
die bond.
In de maand oktober vierden we het 60-jarig bestaan van onze
tafeltennisvereniging. Op 6 oktober tijdens de ledenvergadering
begonnen de festiviteiten met gebakjes. Op 16 oktober vierden de
jeugdleden het jubileum in een tafeltennisspeeltuin. Op 22 oktober
was er voor de senioren een feestavond in gebouw Ojos.
Tijdens het Rinus Nederpeltoernooi, dat vorig jaar thuiskwam in onze
zaal, werd natuurlijk extra aandacht aan Smash 60 jaar geschonken.
Tot slot waren leden en oud leden op 5 november naar de kantine van
de Rinus Nederpelzaal gekomen voor een reünie.

Tip !

1956-1981
25-jaar Smashgeschiedenis
Is volledig op de
website te lezen.
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Tafeltennisspeeltuin bij Smash
Op zaterdag 15 oktober vierde de jeugd van Smash samen met
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes het 60-jarig bestaan van
tafeltennisvereniging Smash. Rond 14.00 uur stroomde de Rinus
Nederpelzaal vol met jongeren van alle leeftijden. Ze vergaapten zich
aan de speeltuin die in de zaal was opgebouwd door MJ tafeltennis.

Kleine tafels, hoge netjes, kleine batjes, onder het netje doorspelen,
heel hard smashen door gaten en een tafeltennisrobot. Het is maar
een kleine greep uit het aanbod. Iedereen kon zich uitleven met een
balletje en een tafeltennisbatje. Zelfs als het voor het kind, afgelopen
zaterdag, de eerste keer was dat een batje en balletje werd
aangeraakt.

Kontakten 303 – januari 2017

22

Melanie en Jeroen van MJ tafeltennis gaven ook nog een
tafeltennisdemonstratie. De techniek van het tafeltennis kwam hierbij
aan de orde. Zo werd bijvoorbeeld uitleg gegeven over de effecten
backspin en topspin. Het was niet alleen educatief er zat ook veel
humor in de show. Er werd bijvoorbeeld met een barkruk gespeeld,
een koekenpan en wel heel kleine batjes. Waarom zou je overigens
met één bal spelen? Of wat dacht je van een tafeltennisbatje in je
rechterhand en één tafeltennisbatje in je linkerhand? Tot slot mochten
twee jeugdleden van Smash mee dubbelen en mochten twee meisjes
de puntentelling bijhouden.

Natuurlijk werden de deelnemers regelmatig voorzien van drinken en
een versnapering. De ouders werden ook niet vergeten en konden
vanuit de kantine onder het genot van een drankje zien hoe hun
kroost het naar de zin had. Zij konden echter ook zelf spelen in de
speeltuin. Rond 17.00 uur was het tijd om de batjes neer te leggen en
naar huis te gaan.

Reünie tafeltennisvereniging Smash
Op zaterdag 5 november organiseerde de jubileumcommissie in de
kantine van de Rinus Nederpelzaal aan de Jan Steenstraat in Monster
een reünie voor oud-leden. De reünie werd door zo'n 40 oud-leden
bezocht. Velen van hen raakten weer besmet met het tafeltennisvirus
en hebben dinsdagavond op de recreantenavond weer een balletje
geslagen.

23
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Rinus Nederpeltoernooi
Zondag 30 oktober organiseerde tafeltennisvereniging Smash het
Rinus Nederpeltoernooi. Het toernooi staat open voor kadetten,
pupillen en welpen met een B-licentie of zonder jeugdlicentie van alle
verenigingen van de afdeling West van de NTTB.
Het Rinus Nederpeltoernooi heeft zijn naam te danken aan de in 1995
overleden medeoprichter van Smash, Rinus Nederpel. Met veel geduld
en evenzoveel toewijding bracht Rinus Nederpel de Monsterse welpen
en pupillen de eerste tafeltennisbeginselen bij en veel van zijn
leerlingen brachten die lessen in de praktijk tijdens de toenmalige
pupullen-welpen-toernooien. Nu dus het Rinus Nederpeltoernooi, dat
vorig jaar ´thuiskwam´ in de Rinus Nederpelzaal aan de Jan
Steenstraat in Monster.
Beginnerspoule:
1e Giovanni Zerstegen (HTTV-070)
2e Brian Middelkoop (Salamanders)
Poule 2:
1e Bram Winkelman (TOGB)
2e Mina Leeuwenburg (Alexandria)
Poule met beste spelers:
1e Sheng Zuurmond (Salamanders)
2e Tom Sta (Smash)
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Clubkampioenschappen senioren voor B, C
en recreanten
Sinds mensenheugenis organiseert tafeltennisvereniging Smash in de
tijd tussen twee competities de jaarlijkse clubkampioenschappen.
Maandag 2 januari 2017 werd begonnen met het dubbel B en C,
terwijl vrijdag 6 januari het enkel B en C volgden, alsmede de strijd in
de recreantenklasse. Jawel, een relatief nieuw fenomeen bij Smash,
maar sinds een jaar is een kleine doch veelbelovende groep nieuwe
spelers bezig om als recreant furore te maken. En met succes, zodat
zij konden worden ingedeeld bij de enkel C-deelnemers.
Dubbeltoernooi
In totaal waren er zes teams die om de prijzen gingen strijden. Er
werd in een zeskamp gespeeld met drie teams uit de B groep en ook
drie teams uit de C groep. Het resulteerde in mooie wedstrijden en
een gezellige avond. Edwin en Marco wisten alle wedstrijden te winnen
en werden daarmee clubkampioen in de B groep. Van de C groep
waren het Anton en Trudy die de meeste wedstrijden in hun voordeel
afsloten.
Dubbel C
1. Anton Hendriks en Trudy van Dijk
2. Jos Kouwenhoven en Ton Zuidgeest
Dubbel B
1. Edwin Bol en Marco van Cooten
2. Bert Stap en Joop van Nierop
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Enkeltoernooi
Van de recreanten toonde uiteindelijk Leon zich de sterkste; in de
finalewedstrijd versloeg hij de nummer twee Arthur in vier games met
de cijfers 11-3, 4-11, 18-16 en 11-5.
Winnaar van het enkel C werd Ton, die in de finale van Trudy won met
11-3, 13-11 en 13-4.
In het enkel B ging de hoofdprijs naar Edwin, die in een enerverende
strijd in vier games Theo versloeg, met 12-10, 7-11, 11-8 en 13-11.
Enkel recreanten
1. Leon Martin
2. Arthur Koster
Enkel C
1. Ton Zuidgeest
2. Trudy van Dijk
Enkel B
1. Edwin Bol
2. Theo van der Elst
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Najaarscompetitie 2016 senioren
Het eerste herenteam schrijft historie door kampioen te worden in de
tweede divisie. Meer heuglijk nieuws waren de kampioenschappen van
nog drie Smash-teams, alle drie in de duo-competitie.
Ten eerste Smash 1, uitkomend in de hoofdklasse, en bestaand uit Sander
Kuijvenhoven, die vooral assistentie kreeg van zijn broers Johan en
Reinier en verder van Stefan Groenheide en Dick Voois. En goed voor
Smash: ook vanuit de jeugd werd er via dit team aan de weg getimmerd
en wel door Jasper Janssen en Jack Valstar.
Verder was er een titel voor Smash 3 in de vierde klasse, gevormd door
Jacob Kouwenhoven en Jan van den Ende, die éénmaal werden bijgestaan
door Laurens Sanders en éénmaal door invaller Thomas Kouwenhoven.
Tenslotte vierden Anton Hendriks en Trudy van Dijk, plus de tweemaal
ingevallen Bert Stap, met Smash 4 in de vijfde klassen een
kampioenschap.

Landelijk Heren: 2e divisie - Poule B
Wim Gertenaar
Smash (M) 1
10 - 74
Sander Kuyvenhoven
Vriendenschaar 1
10 - 71
Dick Voois
Hilversum 2
10 - 47
Johan Kuyvenhoven
TTCV Van Herwaarden 1
10 - 46
Reinier Kuyvenhoven
US 2
10 - 42
Invallers
Twenty-one Up 1
10 - 20
Bert Stap
Stefan Groenheide
Laurens Sanders
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30
15
30
3
3

26
13
25
1
0

%
87
87
83
33
0

3
3
3

0
0
0

0
0
0
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TOP klasse: 2e klasse - Poule F
VVV 4
10 - 68
ATTC Evo-Repro 1
10 - 66
Smash (M) 1
10 - 50
Alexandria '66 7
10 - 48
Docos-wolkyshop.nl 4
10 - 42
Salamanders 6
10 - 26
Noord: 3e klasse - Poule B
SVN 1
10 - 67
Taverzo 10
10 - 58
Pecos 8
10 - 50
DHC 4
10 - 48
Pingwins 2
10 - 37
Smash (M) 1
10 – 30

Noord: 6e klasse - Poule A
Pijnacker 3
10 - 88
Smash (M) 2
10 - 64
Rijnsoever 10
10 - 52
Pingwins 5
10 - 50
DVC 1
10 - 24
DOING 6
10 - 22

Stefan Groenheide
Jacob Kouwenhoven
Edwin Bol
Laurens Sanders

30
18
24
18

29
12
3
0

%
97
67
13
0

Thomas Kouwenhoven
Lex Verhoog
Bert Stap
Theo van der Elst
Sander Bakker
Jan van den Ende
Leon Heusschen
Jasper Janssen

24
18
21
27
0
0
0
0

14
6
6
4
0
0
0
0

%
58
33
29
15
0
0
0
0

Anton Hendriks
Ferry Melein
Koos Hofland
Sjaak Kouwenhoven
Andre Kester
Greet van der Kruk
Trudy van Dijk
Invaller
Sjaak Kouwenhoven

12
30
27
6
12
0
0

11
21
17
3
1
0
0

%
92
70
63
50
8
0
0

3

3

100

2
20
4
6
4

2
18
3
4
1

%
100
90
75
67
25

2
2

1
0

50
0

Duo competitie: Hoofdklasse - Poule B
Stefan Groenheide
Smash (M) 1
10 - 37
Sander Kuyvenhoven
De Sprint 1
10 - 34
Dick Voois
Taverzo 1
10 – 31
Johan Kuyvenhoven
Vriendenschaar 1
10 - 27
Reinier Kuyvenhoven
TTVN Nieuwkoop 1
10 - 17
Invallers
Tavenu 1
10 - 4
Jasper Janssen
Jack Valstar
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Duo competitie: 3e klasse - Poule
Pingwins 3
10 - 40
DHC 3
10 - 30
TOV 1
10 - 29
VVV 4
10 - 23
Smash (m) 2
9 - 15
Salamanders 4
9- 8

B
Clemens v. Heyningen
Alwin Vermaat
Sander Bakker
Jack Valster
Jasper Janssen
Invaller
Bert Stap

Duo competitie: 4e klasse - Poule
Smash (M) 3
10 - 42
Salamanders 6
10 – 36
Taverzo 8
10 – 23
HTTV-070 2
10 - 21
ATTC Evo-Repro 5
10 - 17
VVV 6
10 - 11

A

Duo competitie: 5e klasse - Poule
Smash (M) 4
8 - 29
Reflex (L) 4
8 - 25
TOV 4
8 - 18
ATTC Evo-Repro 6
8 - 16
Docos 8
8 - 12

B

Duo competitie: 5e klasse - Poule
TZM 3
10 - 37
Smash (M) 5
10 - 36
Pa Duy 1
10 - 26
Kioti 3
10 - 20
DVC 2
10 - 20
Taverzo 13
10 - 11

D

Duo competitie: 5e klasse - Poule
S '70 3
10 - 40
DVC 3
10 - 36
Smash (M) 6
10 - 28
Pijnacker 4
10 - 18
Kioti 4
10 - 15
SIOK 2
10 - 13

A
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Jacob Kouwenhoven
Laurens Sanders
Jan van den Ende
Edwin Bol
Invaller
Thomas Kouwenhoven

Bert Stap
Anton Hendriks
Trudy van Dijk
Leon Heusschen

Cees van der Arend
Kees Kouwenhoven
Sjaak Kouwenhoven
Joop van Nierop
Thomas Kouwenhoven

Ton Zuidgeest
Jos Kouwenhoven
Greet van der Kruk
Ferry Melein
Invaller
Anton Hendriks

18
16
0
0
0

6
5
0
0
0

%
33
31
0
0
0

2

0

0

20
2
16
0

20
2
8
0

%
100
100
50
0

2

2

100

4
12
16
0

4
10
10
0

%
100
83
63
0

16
12
8
4
0

12
9
5
2
0

%
75
75
63
50
0

20
17
0
0

16
4
0
0

%
80
24
0
0

2

2

100
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Najaarscompetitie 2016 jeugd
De drie jeugdteams van Smash hebben een mooi seizoen achter de rug.
Het eerste en tweede team werden beiden tweede in hun poule. Het derde
jeugdteam eindigde mooi in de middenmoot.
Promotieklasse - Poule A
Scylla 1
10 - 72
Smash (M) 1
10 - 54
Gorkum 1
10 - 53
DOING 1
10 - 45
Play Fair 1
10 - 39
TOGB 2
10 - 37

Jasper Janssen
Sander Bakker
Jack Valstar
Juul Wensveen
Invaller
Pepijn Kortekaas

30
24
6
27

25
12
3
6

%
83
50
50
22

3

0

0

3e klasse - Poule D
Taverzo 4
Smash (M) 2
Alexandria '66 4
Rijnsoever 2
Reflex (L) 1
Scylla 6

10
10
10
10
10
10

-

73
64
63
56
26
18

Pepijn Kortekaas
David Voois
Tom Sta
Ryan Beekenkamp

21
24
21
24

18
16
11
12

%
86
67
52
50

Pupillen B - Poule A
Salamanders 3
Papendrecht 4
Smash (M) 3
Rijnsoever 7
SETT 3
Drivers 2

10
10
10
10
10
10

- 84
- 78
- 49
- 42
- 28
– 19

Sara Kuijvenhoven
Krijn Kuijvenhoven
Job Voois
Julian van Kleef
Wouter Bol
Nena Wassenaar

3
18
24
24
18
0

3
14
16
10
0
0

%
100
78
67
42
0
0

TTapp
TTapp is dé applicatie voor tafeltennis-competitie-spelend
Nederland. Je vindt hier alle wedstrijd-info van alle
seizoens-competities zoals ze ook in NAS staan, maar dan
handzaam gepresenteerd voor gebruik op een smartphone.
Je eigen poule en die van je vrienden kun je als favorieten
op het startscherm opnemen zodat je ze snel kunt bereiken.
Voor meer informatie zie ttapp.nl
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Lies Zwinkels kampioen kerstklaverjassen
Woensdag 21 december 2016 organiseerde tafeltennisvereniging
Smash zijn jaarlijkse kerstklaverjasavond. Inschrijving stond niet
alleen open voor Smash-leden, ook andere belangstellenden konden
van de gezelligheid genieten.
Deze Smash-traditie werd dit jaar bijzonder goed
bezocht.
Piet Zuidgeest behaalde 5258 punten en werd
daarmee derde. Tweede eindigde Hans v.d. Ark
met 5279 punten. Kampioen van kerstklaverjassen
editie 2016 werd Lies Zwinkels met 5450 punten.

Lies Zwinkels

2.206

1.510

1.734

Totaal
5.450

Hans vd Ark

1.853

1.854

1.572

5.279

Piet Zuidgeest

1.801

1.754

1.703

5.258

Koos Hofland

1.866

1.703

1.561

5.130

Bep Thoen

1.853

1.499

1.703

5.055

Leon Martin

2.206

1.510

1.328

5.044

Jan Bruggeling

1.866

1.595

1.510

4.971

Ferry Melein

1.576

1.874

1.463

4.913

Thea Kouwenhoven

1.801

1.874

1.188

4.863

Marco Kortekaas

1.576

1.499

1.572

4.647

Edwin Bol

1.231

1.854

1.509

4.594

Bert Stap

1.770

1.218

1.564

4.552

Kees Kouwenhoven

1.770

1.218

1.561

4.549 *

Elly vd Ark

1.276

1.398

1.734

4.408

Els Kleijn

1.219

1.754

1.328

4.301

Andre Kester

1.276

1.372

1.564

4.212

Francien Lange

1.231

1.387

1.471

4.089

Frans Meurs

1.152

1.372

1.509

4.033

Jos Kouwenhoven

886

1.595

1.471

3.952

Pierre Bronswijk

886

1.703

1.309

3.898

Aad vd Laar

926

1.387

1.510

3.823
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Annelies Bruggeling

1.152

1.108

1.463

3.723

Willem Lange

926

1.398

1.309

3.633

Peter de Vries

1.219

1.108

1.188

3.515

*Gemiddeld

4.496

Indeling voorjaarscompetitie 2017 jeugd
Drie jeugdteams van Smash komen uit in de voorjaarscompetitie.
2e klasse - Poule A
Smash (M) 1
Rijnsoever 2
Avanti 1
VVV 4
Scylla 4
Spinmill 2
3e klasse - Poule B
Smash (M) 2
Taverzo 7
TOV 1
Rijnsoever 3
HTTV-070 4
Salamanders 3
Pupillen B - Poule C
Smash (M) 3
Vriendenschaar 4
Docos-wolkyshop.nl 5
Avanti 4
HTTV-070 5
Salamanders 6
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Zaterdag
13.00 uur

Juul Wensveen
Pepijn Kortekaas
David Voois
Sander Bakker

Zaterdag
13.00 uur

Ryan Beekenkamp
Tom Sta
Krijn Kuijvenhoven
Job Voois

Zaterdag
13.00 uur

Nena Wassenaar
Sara Kuijvenhoven
Wouter Bol
Julian van Kleef
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Indeling competitie voorjaar ‘17 senioren
In de voorjaarscompetitie van 2017 spelen drie teams van Smash in
de reguliere competitie. In de duo-competitie komen zes teams uit.
Landelijk Heren: 1e divisie - Poule B
Smash (M) 1
Scylla 2
Zaterdag
US 1
18.00 uur
Disnierats 1
Vriendenschaar 1
De Veluwe 1

Dick Voois
Wim Gertenaar
Sander Kuyvenhoven
Marcel Klaver

TOP klasse: 2e klasse - Poule C
Smash (M) 2
Rijnsoever 2
Vrijdag
Docos-wolkyshop.nl 5
20.00 uur
SVN 1
De Treffers (R) 4
Taverzo 7

Jacob Kouwenhoven
Edwin Bol
Stefan Groenheide
Johan Kuyvenhoven
Laurens Sanders

Noord: 4e klasse - Poule B
Smash (M) 3
ATTC Evo-Repro 2
Vrijdag
Docos 7
20.00 uur
Salamanders 9
De Treffers (R) 8
Play Fair 2

Bert Stap
Theo van der Elst
Lex Verhoog
Thomas Kouwenhoven
Jan van den Ende

Duo competitie: 3e klasse - Poule G
Smash (M) 1
Pijnacker 3
Maandag
TZM 1
20.00 uur
Combat 3
Salamanders 3
SETT 2

Jacob Kouwenhoven
Johan Kuyvenhoven
Jan van den Ende

TTapp
TTapp is dé applicatie voor tafeltennis-competitie-spelend Nederland. Je
vindt hier alle wedstrijd-info van alle seizoens-competities zoals ze ook in
NAS staan, maar dan handzaam gepresenteerd voor gebruik op een smartphone.
Voor meer informatie zie ttapp.nl
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Duo competitie: 4e klasse - Poule D
Smash (M) 2
HTTV-070 4
Vrijdag
TZM 2
20.00 uur
SVN 3
Salamanders 6
Taverzo 7
Duo competitie: 4e klasse - Poule C
Smash (M) 3
Salamanders 9
Maandag
ATTC Evo-Repro 3
20.00 uur
Rijnsoever 3
Taverzo 11
S '70 3
Duo competitie: 5e klasse - Poule N

Smash (M) 4
Pijnacker 4
Docos-wolkyshop.nl 11
Pa Duy 1
Taverzo 13
NKF 1

Maandag
20.00 uur

Duo competitie: 5e klasse - Poule J
Smash (M) 5
Docos 7
Vrijdag
DVC 3
20.00 uur
Pijnacker 5
Pingwins 6
Kioti 3
Duo competitie: 5e klasse - Poule M
Smash (M) 6
VVV 6
Vrijdag
Docos 9
20.00 uur
Scylla 4
ATTC Evo-Repro 5
Salamanders 11
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Alwin Vermaat
Clemens van Heyningen
Edwin Bol
Laurens Sanders

Anton Hendriks
Bert Stap
Trudy van Dijk
Thomas Kouwenhoven

Kees Kouwenhoven
Joop van Nierop
Cees van der Arend
Sjaak Kouwenhoven

Ton Zuidgeest
Jos Kouwenhoven

Ferry Melein
Koos Hofland
Andre Kester
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Zuid Hollandse Kampioenschappen
In het weekend van 7 en 8 januari werden de afdelingskampioenschappen georganiseerd. Ditmaal vond het toernooi plaats in
sporthal Vreeloo in De Lier.
Ook Smash was aanwezig in de Lier. Bij de jeugd waren het Julian van
Kleef en Wouter Bol die succesvol waren. Julian eindigde bij de
Pupillen D op een vierde plaats. Bij de beginners eindigde Wouter op
een mooie derde plaats.
Op zondag was het de beurt aan de senioren. Wim Gertenaar en Dick
Voois kwamen uit in het dubbel BC. In hun poule werden ze
groepswinnaar. In de halve finale volgde een vijfsetter (8-11, 11-8,
11-9, 6-11 en 12-10) die in het nadeel van de Smashers uitpakte. Een
mooie 3 / 4 plaats voor Dick en Wim dus.
Stefan succesvol bij Heren D
Bij de Heren D waren er 49 deelnemers die streden om het
kampioenschap. Nadat Stefan Groenheide in zijn poule met overmacht
eerste werd volgde voor hem nog een hele weg naar de finale. Via een
knock-out systeem belandde hij na het spelen en ook winnen van 4
wedstrijden in de finale. De finale wist hij met 11-9, 11-3, 7-11 en 119 naar zich toe te trekken. Stefan is daarmee Zuid Hollands kampioen
Heren D.
Meer informatie over NTTB toernooien zie: nttb.toernooi.nl

35

Kontakten 303 – januari 2017

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

20:00-23:00

Smash: Competitie senioren / vrij spelen

Dinsdag

08:00-17:00
20:00-22:00

Cesar therapeute
Smash: Recreanten

Woensdag

14.30-16:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-22:00

MLTV’90 (oktober t/m maart)
Smash: Training jeugd
Smash: Training jeugd/senioren
Smash: Vrij spelen senioren

Vrijdag

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

Kime karate
Smash: Competitie senioren

Zaterdag

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

Smash: Competitie jeugd (1x per 2 weken)
Smash: Team 1 competitie (1x per 2 weken)
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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

