Nummer 304 – september 2017

Kontakten
Tafeltennisvereniging

Smash

Rinus Nederpelzaal

Jan Steenstraat  Monster  06 577 33 813

Kontakten 304 – september 2017

TT V 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
06 – 577 33 813
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.
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Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 te
Monster
donderdag 21 september 2017
20:00 uur
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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
Het laatste
nieuws?
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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

Kijk op onze website
(www.ttvsmashmonster.nl) of
facebook
(facebook.com/TTVSmashMonster/)
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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, Sander Kuyvenhoven en
Dick Voois
Recreanten: Nico van Zwet

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

18.45 – 19.45
18.30 - 19.30
19.30 – 20.45
vanaf 12.00

training extra (eens per twee weken)
training groep 1
training groep 2
competitie start 13.00 uur

vanaf 20.00
vanaf 20.00
19.30 - 20.45
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.
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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.
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
Het voorjaarsseizoen lijkt zo kort geleden maar we staan
na de zomervakantie alweer voor de najaarscompetitie.
Hopelijk is iedereen weer voldoende uitgerust en
gemotiveerd om de strijd weer aan te gaan.
Toch even terugblikken op afgelopen seizoen waarin het eerste team
zich niet wist te handhaven in de eerste divisie. De onderlinge
verschillen zijn niet heel groot geweest en we hebben topsport op
hoog niveau binnen onze vereniging kunnen zien tegen voormalig
Europese toppers.
In de topklasse (2e klasse) wisten Stefan, Edwin, Jacob en Laurens de
titel te pakken, evenals Jacob en Jan in de 3e klasse en Clemens en
Alwin in de 4e klasse. Ook bij de jeugd wist ons eerste team
bestaande uit
Juul, Pepijn, Sander en David verrassend te
promoveren.
Natuurlijk kijken we ook even terug op een geslaagd 60 jarig jubileum
waarin voor alle jeugd-, senior- en oud- leden activiteiten zijn
georganiseerd.
In het nu zijn er nog steeds gesprekken met de gemeente gaande
over de toekomst van onze zaal. Het zag er eerst veelbelovend uit
maar helaas is alles weer onduidelijker geworden aangaande onze
Rinus Nederpelzaal.
Het ziet er naar uit dat ontwikkelingen toch wel erg lang gaan duren
en denken eraan om toch in onze kantine te gaan investeren.
Wil je hier meer over weten zorg dan dat je allemaal op de
jaarvergadering aanwezig bent.
Tijdens de vakantie hebben Dick en Wim zich weer een paar avonden
in het zweet gewerkt om de vloer van een nieuwe laklaag te voorzien.
Zo gaan we binnenkort weer van start met de najaarscompetitie met
een team landelijk, een TOP-team , 7 duo teams, nog een regulier 3mans team en 3 jeugdteams.
De recreanten avond is onder leiding van Nico ook weer van start
gegaan. Heb je zin om te trainen of vrij te spelen kom gerust langs.
Afgelopen seizoen is de club steeds weer wat groter geworden en
hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
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Kijk ook eens op de zeer moderne site van Smash die door Marco
keurig bijgehouden wordt. Hier worden alle activiteiten en
ontwikkelingen gedeeld.
Tot ziens op donderdag 21 september om 20.00 uur in de kantine
voor de Algemene Ledenvergadering
Kees Kouwenhoven

Uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering van
tafeltennisvereniging Smash
Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene
Ledenvergadering, die gehouden zal worden in de
kantine van de Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 te Monster, op
donderdag 21 september 2017
Aanvang: 20:00 uur
Mocht blijken dat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
dan sluit de voorzitter de vergadering en schrijft een nieuwe uit, die
om 20:15 zal aanvangen.
Het financiële jaarverslag 2016/2017 en de begroting 2017/2018
liggen vanaf 19:45 uur ter inzage.
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Agenda:
1.
Opening en mededelingen door de voorzitter
2.
Notulen vorige ledenvergadering (4 oktober 2016)
3.
Ingekomen stukken
4.
Jaarverslagen:
- Secretariaat
- Wedstrijdsecretaris senioren
- Wedstrijdsecretaris junioren
- Penningmeester
- Kascontrolecommissie
5.
Bestuursvoorstellen
- Begroting 2017/2018
- Contributie
6.
Bestuursverkiezingen
- Aftredend: Kees Kouwenhoven (voorzitter)
Koos Hofland (secretaris)
Ferry Melein (wedstrijdsecretaris senioren)
- Verkiesbaar: Kees Kouwenhoven (voorzitter) voor een
periode van 3 jaar
Koos Hofland (secretaris) voor een periode van
2 jaar
Ferry Melein (wedstrijdsecr. senioren) voor een
periode van 2 jaar
7.
8.
9.
10.
11.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Beleidsplan
Accommodatie
Rondvraag
Sluiting

Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw komst!
Koos Hofland,
Secretaris
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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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Jaarverslag secretariaat
2016-2017
Bestuur
Voorzitter:
Kees Kouwenhoven
Penningmeester:
Aad van de Laar
Secretaris:
Koos Hofland
Wedstrijdsecretaris senioren:
Ferry Melein
Wedstrijdsecretaris junioren:
Edwin Bol
Jeugdzaken: Edwin Bol, ondersteund door Wim Gertenaar, Sander
Kuyvenhoven, Bert Stap en Dick Voois
Bar/kantine: Bert Stap en Ton Zuidgeest
Clubblad en internetsite: Marco van Cooten
Communicatie: Marco van Cooten, Wim Gertenaar, Koos Hofland en
Perry Janssen
Onderhoud: Clemens van Heijningen en Anton Hendriks
Kascontrole: Anton Hendriks en Ton Zuidgeest
Bestuursbijeenkomsten
Het bestuur is het afgelopen seizoen vijf keer bijeen geweest.
Op de agenda de gebruikelijke, lopende zaken, maar het bestuur hield
zich daarnaast ook bezig met onder andere de jubileumviering in
oktober 2016, verder het beleidsplan en de evaluatie daarvan, de
ontwikkelingen rond de mogelijke renovatie van de Rinus Nederpelzaal
in relatie tot de gemeentelijke plannen voor een nieuwe sporthal in
Monster Noord, een opwaardering van de barapparatuur, de gang van
zaken rond het recreantentafeltennis op dinsdagavond, plus de
perikelen rond de opzet van de competitie (‘regulier’ of duo, of een
combinatie daarvan) alsmede verdere pogingen om tafeltennis in het
algemeen en Smash in het bijzonder meer onder de aandacht te
brengen (onder meer door de organisatie van een geslaagde
meidenmiddag).
Leden
Aan het begin van het seizoen bedroeg het ledenaantal van Smash 50.
In de loop van het seizoen konden we 13 nieuwe leden verwelkomen,
terwijl 4 leden ons verlieten, zodat we het seizoen eindigen met 59
leden, 43 senioren en 16 junioren. Een bescheiden groei dus, en dat is
vergeleken met de laatste jaren zeker een heuglijke ontwikkeling. Eén
jeugdlid maakte de overstap naar de senioren. De ledenaanwas is
voor een flink deel te danken aan het fenomeen recreantentafeltennis.
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In de genoemde aantallen zijn overigens 7 niet-actieve leden niet
meegenomen (te weten de ereleden Hen van de Laar, Jan Stein en
Lies Zwinkels en de leden van verdienste Pierre Bronswijk, Jan
Bruggeling en Cock van der Voort en een donateurlid). Inclusief de
laatst genoemden is het huidige ledenaantal 66.
Overige activiteiten
Naast tafeltennissen zijn er dit seizoen traditiegetrouw ook andere
activiteiten georganiseerd, met om te beginnen natuurlijk de viering
van het zestigjarig bestaan in oktober 2016. Met een spelmiddag voor
de jeugd in de eigen Rinus Nederpelzaal, voor de senioren een
feestavond in gebouw Ojos, en bovendien een bijeenkomst voor leden
en oud-leden in de kantine. In alle gevallen gedenkwaardige
evenementen. Zowel met Kerst als met Pasen zijn de gebruikelijke
klaverjasavonden gehouden en ter afsluiting van het seizoen hield
Smash zijn jaarlijkse barbecue. Voor de jeugd was er het traditionele
dagje uit.
Dank
Zoals gebruikelijk wordt dit jaarverslag afgesloten met een woord van
dank aan eenieder die zich op de een of andere wijze voor onze club
als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt heeft.
Augustus 2017,
Koos Hofland, secretaris

Algemene Ledenvergadering van ttv Smash
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
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Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2
te Monster
donderdag 21 september 2017
20:00 uur
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris
senioren
We hebben als club weer veel meegemaakt binnen de
teams. We mochten voor het eerst in de geschiedenis
van de club een team verwelkomen op het landelijke
niveau 1e divisie. Hier moesten de wedstrijden met
bondscheidsrechters gespeeld worden.

officiële

De heren hebben zich kranig
verweert op het hoge niveau en
aan het eind van de competitie
hadden ze 3x gewonnen 1x
gelijk gespeeld en 6x verloren
waardoor
ze
helaas
gedegradeerd
zijn,
maar
volgend seizoen voor deze
heren weer nieuwe kansen en
op zeker een ervaring rijker.
Voorjaarscompetitie 2017
Dit seizoen (voorjaar 2017) mochten we 3 kampioenteams huldigen
met een bos bloemen namens de vereniging. Deze heren succes in het
nieuwe seizoen. En we hebben maar 1 team wat degradeerde. Dus
wederom een geslaagd seizoen.
Afgelopen seizoen zijn we met 9 teams begonnen waarvan…
1x Landelijk 1e divisie werden 5e in de poule ( 10 – 38 pnt )
1x Top Klasse 2e klasse werden 1e in de poule ( 10 – 66 pnt )
1x 4e klasse zij werden 2e in de poule ( 10 – 67 pnt )
En 6 duo Teams
Smash 1
3e klasse
Smash 2
4e klasse
Smash 3
4e klasse
Smash 4
5e klasse
Smash 5
5e klasse
Smash 6
5e klasse
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–
–
–
–
–
–

34
31
25
31
26
23

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

werden
werden
werden
werden
werden
werden

1e
1e
3e
3e
2e
4e

in
in
in
in
in
in

de
de
de
de
de
de

poule
poule
poule
poule
poule
poule
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Najaarscompetitie 2016
Nog even terug naar het begin van het afgelopen verenigingsjaar. De
najaarscompetitie van 2016. Het eerste herenteam (Wim, Dick,
Sander, Johan en Reinier) schrijft historie door kampioen te worden in
de tweede divisie. Daarnaast werden drie teams in de duo-competitie
kampioen. Het eerste team dat in de hoofdklasse speelde, het derde
team in de vierde klasse en het vierde team in de vijfde klasse.

Smash 1 Landelijk Heren: 2e divisie - Poule B
1e plaats
Teamleden: Wim Gertenaar, Sander Kuyvenhoven, Dick Voois, Johan
Kuyvenhoven en Reinier Kuyvenhoven | Invallers: Bert Stap, Stefan
Groenheide en Laurens Sanders
Smash 1 TOP klasse: 2e klasse - Poule F
3e plaats
Teamleden: Stefan Groenheide, Jacob Kouwenhoven, Edwin Bol en
Laurens Sanders
Smash 1 Noord: 3e klasse - Poule B
6e plaats
Teamleden: Thomas Kouwenhoven, Lex Verhoog, Bert Stap, Theo
van der Elst, Sander Bakker, Jan van den Ende, Leon Heusschen en
Jasper Janssen
Smash 2 Noord: 6e klasse - Poule A
2e plaats
Teamleden: Anton Hendriks, Ferry Melein, Koos Hofland, Sjaak
Kouwenhoven, Andre Kester, Greet van der Kruk en Trudy van Dijk |
Invaller: Sjaak Kouwenhoven
Smash 1 Duo competitie: Hoofdklasse - Poule B
1e plaats
Teamleden: Stefan Groenheide, Sander Kuyvenhoven, Dick Voois,
Johan Kuyvenhoven en Reinier Kuyvenhoven | Invallers: Jasper
Janssen en Jack Valstar

17
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Smash 2 Duo competitie: 3e klasse - Poule B
5e plaats
Teamleden: Clemens v. Heyningen, Alwin Vermaat, Sander Bakker,
Jack Valster, Jasper Janssen | Invaller: Bert Stap
1e plaats
Duo competitie: 4e klasse - Poule A
Teamleden: Jacob Kouwenhoven, Laurens Sanders, Jan van den Ende
en Edwin Bol | Invaller: Thomas Kouwenhoven
Smash 3

1e plaats
Duo competitie: 5e klasse - Poule B
Teamleden: Bert Stap, Anton Hendriks, Trudy van Dijk en Leon
Heusschen
Smash 4

2e plaats
Duo competitie: 5e klasse - Poule D
Teamleden: Cees van der Arend, Kees Kouwenhoven, Sjaak
Kouwenhoven, Joop van Nierop en Thomas Kouwenhoven
Team 5

3e plaats
Duo competitie: 5e klasse - Poule A
Teamleden: Ton Zuidgeest, Jos Kouwenhoven, Greet van der Kruk en
Ferry Melein | Invaller: Anton Hendriks
Team 6

Clubkampioenschappen
Traditiegetrouw werden begin januari de clubkampioenschappen bij
Smash gehouden. Ook dit jaar weer in drie groepen (A, B en C).
Daarnaast was er echter ook een 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. In groep A toonde Wim Gertenaar zich uiteindelijk de
sterkste en is daarmee clubkampioen van Smash editie 2017.
Enkeltoernooi
Enkel A

1. Wim Gertenaar
2. Dick Voois

Enkel B

1. Edwin Bol
2. Theo van der Elst

Enkel C

1. Ton Zuidgeest
2. Trudy van Dijk

Enkel recreanten

1. Leon Martin
2. Arthur Koster

Kontakten 304 – september 2017

18

Dubbeltoernooi
Dubbel B

1. Edwin Bol en Marco van Cooten
2. Bert Stap en Joop van Nierop

Dubbel C

1. Anton Hendriks en Trudy van Dijk
2. Jos Kouwenhoven en Ton Zuidgeest

Verenigingsdubbel

1. Jan van den Ende en Trudy van Dijk
2. Anton Hendriks en Koos Hofland

Voor de rest wil ik alle leden bedanken voor de geweldige
saamhorigheid binnen de vereniging om bij elkaar in te vallen waar
nodig was, want er waren afgelopen seizoen nog wel eens
geblesseerde spelers die moesten uitvallen voor 1 of meerdere
wedstrijden.
Het nieuwe seizoen
Verder heeft de bond voor het nieuwe seizoen een positieve nieuwe
regel bedacht en dat houdt in dat we zowel in de duo competitie als in
de regulieren competitie mogen invallen bij elkaar. Zolang de klasse
gelijkwaardig is. Dus iemand die in de duo 4e klasse speelt mag in de
regulieren competitie ook invallen in de 4e klasse of hoger. Je hoeft
dus niet meer bij dat team ingeschreven te staan.
Komend seizoen starten we met 3 regulieren teams en met 7 duo
teams en 1 team heeft gekozen om eens te gaan kijken in de
Rotterdamse regio om daar de wedstrijden te spelen, dus ik wens een
ieder een geweldig speeljaar en heel veel succes.
Afgelopen seizoen zijn er ook weer een paar toernooitjes geweest en
deze vielen ook in de smaak bij onze recreanten die op deze manier
hun ervaringen konden delen met de competitiespelers. Wie weet
bevalt het deze groep zo goed dat ze in de aankomende periode
misschien ook wel eens willen proberen om mee te doen aan een
competitie.
Verder wens ik een ieder veel succes voor het komende seizoen die
komende week alweer van start gaat…
Vriendelijke groet, Ferry Melein
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris
junioren
In het seizoen 2016/2017 zien we het aantal
jeugdleden bij Smash weer groeien. Met de nieuwe
samenstelling van het eerste jeugdteam deden we een
stapje terug vanuit de landelijke competitie. In de voorjaarscompetitie
wist het eerste team het kampioenschap in de tweede klasse te
behalen, dus speelt de Smash jeugd volgend seizoen weer eerste
klasse. En natuurlijk werd er in oktober aandacht besteed aan het 60
jarig bestaan van onze vereniging.
Doelstellingen en realisatie
De belangrijkste doelstelling voor het seizoen 2016/2017 was om
extra aandacht te besteden aan de doorstroming van de oudste
jeugdleden naar de senioren en om aan het einde van het seizoen
minimaal 15 junioren als lid van onze vereniging te hebben.
De laatste doelstelling is behaald, en ook de oudste jeugdleden zijn
nog steeds lid van de vereniging. Daarbij wordt wel opgemerkt dat
met name door andere activiteiten (school en andere hobby’s) met
name in het tweede halfjaar de oudste jeugdleden minder op de
vereniging aanwezig waren. De koppeling van de oudste jeugdleden
aan de groep van senioren blijft dus een aandachtspunt.
Jeugdzaken binnen Smash
De begeleiding van de jeugd wordt vorm gegeven vanuit het bestuur.
De begeleiding van de jeugd is in handen van:
Edwin:
Bert:
Dick, Wim en Sander:

wedstrijdsecretariaat, bestuur, toernooien
en activiteiten
competitie en activiteiten
training, toernooien, competitie

Ook dit jaar is Janssen & Van Oosten makelaardij sponsor geweest
van de jeugd. Naast de vaste bijdrage aan de afsluitingsdag was er
voor alle jeugdleden zoals voorgaande jaren een Smash
competitieshirt beschikbaar. Ook heeft Janssen & Van Oosten
makelaardij nog een financiële bijdrage geleverd aan andere
promotionele activiteiten van de vereniging, waarvoor onze hartelijke
dank!
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Trainers
Het afgelopen jaar is de training afwisselend verzorgd door Dick Voois,
Wim Gertenaar en Sander Kuijvenhoven. Op woensdagavond werd er
in twee groepen training gegeven: van 18.30 – 19.30 uur de
beginners en team drie. Het eerste en tweede team krijgt training van
19.30-20.45 uur en deze training wordt aangevuld met een aantal
seniorleden voor zover daar plaats voor beschikbaar is. In het najaar
was er op maandagavond eens in de twee weken een extra training
van 18.30 – 19.30 uur voor de competitiespelende jeugdleden.
Aantal jeugdleden
Begin van het seizoen:
14 jeugdleden
Eind van het seizoen:
16 jeugdleden
Gedurende het seizoen zijn er 4 kinderen lid geworden van onze
vereniging. Aan het einde van het seizoen is er één jeugdlid dat gaat
stoppen en gaat er één jeugdlid over naar de senioren. Per 1
september 2017 gaan we van start met 16 jeugdleden.
Competitie
In de najaarscompetitie waren drie jeugdteams actief en hebben de
meiden weer meegedaan aan de meisjescompetitie. In de
voorjaarscompetitie zijn de meiden toegevoegd aan het derde team en
hadden we dus 3 jeugdteams in de reguliere competitie. De uitslagen
van de najaarscompetitie 2016 en de voorjaarscompetitie 2017 zijn
als volgt:
Najaarscompetitie
1

Promotieklasse

2e plaats

Sander, Jasper, Juul en Jack

2

3e klasse

2 plaats

David, Pepijn, Tom en Ryan

3

Pupillen B

3e plaats

Krijn, Job, Julian en Wouter

4

Meisjescompetitie

e

Nena en Sara

Voorjaarscompetitie
1

2e klasse

1e plaats

Juul, David en Pepijn

2

3e klasse

4 plaats

Tom, Ryan, Krijn en Job

3

Pupillen B

4e plaats

Julian, Wouter, Nena en Sara

e

Na twee keer mee te hebben gedaan aan de landelijke competitie
deed het eerste team in de nieuwe samenstelling met Juul een stapje
terug naar de promotieklasse. Juul kon dat tempo aardig bijhouden,
waardoor een keurige 2e plaats werd behaald in de competitie.

21
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Het tweede team maakte de overstap van de pupillen naar de 3e
klasse. Even wennen, maar al snel werd duidelijk dat een hoge plaats
in de poule mogelijk was. Een mooie tweede plaats was het
eindresultaat in deze competitie en Pepijn behaalt met 86% (18
winstpartijen van de 21 gespeelde wedstrijden) het hoogste
percentage van de Smash jeugd in de najaarscompetitie.
De competitieleider plaatst ons derde team in de pupillen B in plaats
van de pupillen C. Dat was voor Wouter wel een hele grote uitdaging!
Als team weten de mannen uit te komen op een derde plaats, een
prima prestatie!
De meiden spelen drie wedstrijden in de meisjescompetitie. Gezellig
tegen andere meiden en de verste uitwedstrijd maar liefst in NieuwVennip!
In de voorjaarscompetitie een nieuwe samenstelling van het eerste
team en een stapje terug naar de tweede klasse. Ondanks de goede
papieren wordt het een spannende strijd om het kampioenschap met
VVV. Met nog een wedstrijd te gaan staat Smash op de tweede plaats
en lijkt het er op dat VVV de voorsprong niet meer weg gaat geven.
Smash wint met 7-3 van de nummer drie in de poule. Aan het einde
van de middag blijkt dat VVV wel heel veel last heeft gehad van de
kampioenszenuwen waardoor ze met 4-6 verloren van de nummer
vier in de poule. En dat betekend dat Smash alsnog kampioen is
geworden en een feestje kan bouwen! Juul, David en Pepijn:
gefeliciteerd en op naar de eerste klasse. Juul heeft met 88% (21
winstpartijen uit 24 gespeelde wedstrijden) het hoogste percentage
van de Smash jeugd in de voorjaarscompetitie.
Het tweede team behaald in de 3e klasse een vierde plaats. Het
standaard team van Tom, Ryan en Krijn wordt 4 wedstrijden
aangevuld door Job. Dat is best een uitdaging voor Job, maar ook een
mooie ervaring. Er doen immers niet veel welpen mee in de gewone
competitie!
In het derde jeugd team in de pupillen zitten onze jonge talenten. De
meiden die voor het eerst meedoen aan de pupillencompetitie
aangevuld met een aantal jonge mannen die inmiddels de bal aardig
weten te raken. In een spannende poule eindigt dit team op de 4e
plaats met maar 8 punten achterstand op de nummer twee. De
prestatie van Julian valt op met 20 gewonnen wedstrijden (24
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gespeeld) en ook de meiden en Wouter komen bij een flink aantal
wedstrijden als winnaar uit de strijd.
Activiteiten 60 jarig jubileum Smash
Op zaterdagmiddag 15 oktober werd er in de Rinus Nederpelzaal een
tafeltennisspeeltuin georganiseerd voor de jeugdleden van Smash en
alle kinderen van basisscholen uit Monster. De zaal wordt omgetoverd
tot een grote speeltuin met spelletjes die op een of andere manier met
tafeltennis te maken hebben. Soms gaat het om behendigheid, soms
om tactiek en soms wordt er gewoon een potje tafeltennis gespeeld
maar dan op een veel te kleine tafel. Tijdens een spectaculaire
tafeltennisshow laten de organisatoren zien wat er allemaal mogelijk is
achter een tafeltennistafel: van spelen met een koekenpan tot aan
tafeltennis met wel 4 ballen tegelijk. Een leuke middag om te vieren
dat onze vereniging 60 jaar bestaat.
Clubkampioenschappen
Op 29 december werd door 11 jeugdleden gestreden om de titel
clubkampioen 2016 / 2017. Helaas was titelverdediger Jasper niet
aanwezig om zijn titel te verdedigen. De jeugdspelers werden
ingedeeld in twee groepen.
Poule B: 1e plaats
2e plaats
Poule A: 1e plaats
2e plaats

Krijn
Julian
Juul
Pepijn

Juul mag zich daarmee een
jaar lang clubkampioen van
Smash noemen.
Na het enkelspel werd nog een mixdubbel toernooi gespeeld. Door
steeds met een andere dubbelpartner te spelen kwam er uiteindelijk
de volgende finale: Pepijn + Job – Tom + Sara. Pepijn en Job wisten
deze wedstrijd overtuigend te winnen.
Rinus Nederpeltoernooi
Eind oktober 2016 werd door onze vereniging voor de tweede keer het
Rinus Nederpeltoernooi te organiseren. Dit toernooi voor welpen,
pupillen en kadetten werd na het overlijden van Rinus naar hem
vernoemd als eerbetoon voor het vele werk dat hij voor de bond heeft
gedaan voor de tafeltennisjeugd.
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Op zondag 30 oktober speelden 19 deelnemers uit de afdeling West
om de prijzen in de diverse wedstrijdklassen. De spelers kwamen van
de verenigingen TOGB, HTTV-070, Salamanders, Alexandria en
Smash.
Toernooien
Op 7 januari werd gestreden om de titel Zuid Hollands Kampioen.
Helaas wisten de 7 deelnemende Smash jeugdleden geen prijzen in de
wacht te slepen.
Op 25 mei waren vier Smash jeugdleden
aanwezig op de Westlandse kampioenschappen.
Drie van de jeugdleden (Juul, Pepijn en Ryan)
namen deel aan de hoogste poule en streden om
de titel Westlands Kampioen 2017. Aan het einde
van de ochtend konden we Juul feliciteren met
het behalen van deze titel en hij werd daarmee
de opvolger Pepijn die deze titel vorig jaar won,
maar nu tweede werd. Juul ontving naast de
beker van de eerste prijs tevens de Siem v.d.
Valk bokaal, een wisselbeker voor de Westlands
kampioen. In de andere poule wist Julian van
Kleef helaas geen prijs te winnen.
Overige activiteiten
De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2016/2017:
 Op 27 december werd met 25 deelnemers voor de 48e keer het
Kindertafeltennisfeest gespeeld. Op één dag werd door een
enthousiaste groep van basisscholieren een toernooi voor zowel
enkel- als dubbelwedstrijden gespeeld. Pepijn Kortekaas en Sara
Kuijvenhoven waren natuurlijk de grote favorieten en gingen zoals
verwacht
allebei
met
de
eerste
prijs
naar
huis.
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Op woensdagmiddag 1 maart (in de voorjaarsvakantie) werd een
meidenmiddag georganiseerd. Zowel leden als niet leden hadden
een geweldige middag met onder andere Aerobic tafeltennis,
nagels lakken en spelletjes. Met dank aan de sponsor voor de
mooie roze shirts.



Na de competitie werd er nog een vriendschappelijke wedstrijd
georganiseerd tussen Smash en SVN. Het aantal deelnemers van
SVN bleef helaas beperkt tot 2, maar de sfeer was er niet minder
om. Uiteindelijk bleken de spelers van SVN iets te sterk voor de
beginners van Smash. Afgesproken is om dit zeker een vervolg te
geven.



Op 3 vrijdagmiddagen waren ruim 20 basisschoolleerlingen van De
Zeester te gast vanuit het schoolproject ‘Sterrenwerk’. Onder
leiding van Nico van Zweth
werd een tafeltennisclinic
georganiseerd
om
de
kinderen kennis te laten
maken met tafeltennis. De
clinic was zeer geslaagd en
de
kinderen
zeer
enthousiast.



De afsluitingsdag werd gehouden op zaterdag 17 juni. Om 10.00
uur vertrokken we naar Waterpark Splesj. Eerst verstopte de zon
zich nog achter de wolken, maar in de middag werd het lekker
zonnig en hadden veel
jeugdleden inmiddels alle
glijbanen
uitgeprobeerd.
Op de terugweg hebben
we nog wat gegeten bij de
McDonalds. Een mooie
afsluiting van het seizoen,
met dank aan de sponsor!

25

Kontakten 304 – september 2017

Vooruitblik
Het afgelopen jaar is met de viering van het 60 jarig jubileum, de
meidenmiddag en Sterrenwerk van basisschool De Zeester relatief
veel aandacht besteed aan nieuwe leden. De deelnemers aan
Sterrenwerk hebben ook een kaartje gekregen om aan het begin van
het nieuwe seizoen gratis vier keer te komen trainen. Belangrijk is dat
deze inspanningen ook het volgende jaar weer een vervolg krijgen
zodat er ook een nieuwe talentvolle jeugdlichting ontstaat. En
natuurlijk blijft de doorstroming naar de senioren ook een punt van
aandacht.
De belangrijkste doelstellingen zijn voor het komende seizoen:
-

-

De oudste jeugdleden groeien door richting de senioren:
Benaderen oudste jeugdleden voor trainingen, vrijspelen en
overige activiteiten.
Vormen van een activiteitencommissie van drie oudere
jeugdleden onder begeleiding van het bestuurslid jeugd: de
commissie zal het organiseren van activiteiten voor de jeugd
op zich gaan nemen. Doelstelling is om meer activiteiten te
plannen (activiteiten bij Smash, meedoen aan toernooien,
meehelpen organiseren Kindertafeltennisfeest, afsluitingsdag
etc.).
Vervolg geven aan de ledenwervingsactiviteiten die het afgelopen
jaar zijn georganiseerd met als doel een enthousiaste groep
nieuwe kinderen tot 10 jaar die weer de basis gaan vormen voor
de jeugdgroep voor de komende jaren.

Hierbij worden alle leden, ouders en andere enthousiastelingen die op
een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de jeugd van
Smash het afgelopen seizoen heel hartelijk bedankt. En hopelijk
kunnen we ook het komende jaar weer op jullie rekenen.
Edwin
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Sterrenwerk bij Smash
juni 2017 - Gedurende 3 vrijdagmiddagen waren 22 kinderen van
Basisschool De Zeester uit Monster bij tafeltennisvereniging Smash te
gast in het kader van het project Sterrenwerk. Onder leiding van Nico
van Zwet hebben ze kennis gemaakt met de tafeltennissport.

Meidenmiddag bij Smash
Woensdag 1 maart organiseerde
tafeltennisvereniging Smash een
meidenmiddag voor meiden van 8
t/m 13 jaar. Op deze middag in de
voorjaarsvakantie waren er allerlei
leuke meidenactiviteiten.

Zo stond bijvoorbeeld Aerobic tafeltennis onder leiding van Renske
van Bruchem op het programma. Aerobic Tafeltennis is nog vrij nieuw
in
Nederland.
Het
is
een
intensieve
work-out
waarbij
tafeltennisbewegingen de basis vormen voor het, vaak gelijktijdig,
bewegen op muziek.
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Ter ontspanning, en natuurlijk
omdat het gewoon leuk is,
konden je nagels gelakt worden
door Hot Yoga & Beauty Studio
Westland (HYBS). Ook was het
mogelijk een glitter tattoo te
laten zetten.
Natuurlijk kon er ook gewoon
getafeltennist worden. Er liepen
zelfs twee trainers rond de tips
gaven om de tafeltennisvaardigheden te vergroten. Tot slot keken de
meiden de film Zootropolis, natuurlijk onder het genot van wat te
drinken en popcorn.
De deelnemers hebben een cool Smash-shirt, speciaal voor meiden
gemaakt door onze sponsor Janssen & Van Oosten Makelaardij,
gekregen.
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Uitslagen voorjaarscompetitie 2017
senioren
Bij
de
senioren
zijn
in
de
voorjaarscompetitie drie teams kampioen
geworden. Het tweede team werd in de
tweede klasse kampioen. Stefan speelde alle
wedstrijden en wist een maximale score
binnen te halen.
In de duo competitie zijn twee teams
kampioen geworden. Team 1 in de derde
klasse en team 2 in de vierde klasse.

Landelijk Heren: 1e divisie - Poule B
Sander Kuyvenhoven
Disnierats 1
10 – 63
Dick Voois
De Veluwe 1
10 – 57
Wim Gertenaar
Scylla 2
10 – 56
Marcel Klaver
US 1
10 – 49
Smash (M) 1
10 – 38
Vriendenschaar 1
10 – 37
TOP klasse: 2e klasse - Poule C
Smash (M) 2
10 – 66
Taverzo 7
10 – 58
De Treffers (R) 4
10 – 56
SVN 1
10 – 45
Rijnsoever 2
10 – 42
Docos-wolkyshop.nl 5
10 – 33
Noord: 4e klasse - Poule B

Salamanders 9
Smash (M) 3
Docos 7
Play Fair 2
ATTC Evo-Repro 2
De Treffers (R) 8
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10
10
10
10
10
10

– 72
– 67
– 62
– 54
– 31
- 14

21
27
24
18

13
14
6
0

%
62
52
25
0

Stefan Groenheide
Jacob Kouwenhoven
Edwin Bol
Laurens Sanders
Johan Kuyvenhoven

30
18
21
21
0

30
16
8
2
0

%
100
89
38
10
0

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

18
21
24
24
3
0

15
16
16
11
1
0

%
83
76
67
46
33
0
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Duo competitie: 3e klasse - Poule G

Smash (M) 1
Pijnacker 3
Salamanders 3
Combat 3
TZM 1
SETT 2

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

34
31
26
22
20
17

Duo competitie: 4e klasse - Poule D

Smash (M) 2
SVN 3
Salamanders 6
HTTV-070 4
TZM 2

8
8
8
8
8

–
–
–
–
–

31
23
22
15
9

Duo competitie: 4e klasse - Poule C

ATTC Evo-Repro 3
Salamanders 9
Smash (M) 3
Rijnsoever 3
Taverzo 11
S '70 3

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

31
29
25
23
23
19

Duo competitie: 5e klasse - Poule N

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

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

38
33
31
21
19
8

Duo competitie: 5e klasse - Poule J

DVC 3
Smash (M) 5
Docos 7
Pingwins 6
Pijnacker 5
Kioti 3

10
10
10
10
10
10
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–
–
–
–
–
–

37
26
25
22
22
18

Jacob Kouwenhoven
Jan van den Ende
Johan Kuyvenhoven
Invallers
Thomas Kouwenhoven
Bert Stap
Edwin Bol

18
12
0

17
7
0

%
94
58
0

6
2
2

3
0
0

50
0
0

Alwin Vermaat
Clemens v Heyningen
Edwin Bol
Laurens Sanders
Invallers
Joop van Nierop
Berst Stap

14
14
0
0

12
9
0
0

%
86
64
0
0

2
2

2
1

100
50

Berst Stap
Anton Hendriks
Trudy van Dijk
Thomas Kouwenhoven
Invaller
Joop van Nierop

4
18
16
0

2
8
6
0

%
50
44
38
0

2

1

50

%
2
12
14
12

2
8
7
6

100
67
50
50

18
20

12
6

%
67
30

2

2

100

Joop van Nierop
Sjaak Kouwenhoven
Kees Kouwenhoven
Cees van der Arend

Ton Zuidgeest
Jos Kouwenhoven
Invaller
Sjaak Kouwenhoven
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Duo competitie: 5e klasse - Poule M

Salamanders 11
ATTC Evo-Repro 5
VVV 6
Smash (M) 6
Docos 9
Scylla 4

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

43
36
25
23
15
8

Ferry Melein
Koos Hofland
Andre Kester
Invallers
Joop van Nierop
Sjaak Kouwenhoven

16
20
0

7
7
0

%
44
35
0

2
2

2
2

100
100

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

Algemene Ledenvergadering van
tafeltennisvereniging Smash
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
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Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 te Monster
donderdag 21 september 2017
20:00 uur
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Uitslagen voorjaarscompetitie 2017 jeugd
Enigszins onverwacht werd het eerste
jongensteam toch nog kampioen in de
tweede klasse.
De
laatste
wedstrijd
van
de
voorjaarscompetitie zou de beslissing
brengen en de jongens van Smash 1
stonden daarbij voor de zware taak om
met zo groot mogelijke cijfers af te
rekenen met Avanti 1. En dan maar
hopen dat de concurrentie, VVV 4, het
zou laten afweten tegen Spinmill 2. En dat laatste was precies wat er
gebeurde: de spelers van VVV 4 verslikten zich lelijk in hun
Aarlanderveense tegenstanders en verloren met 6-4. Het eerste
jongensteam van Smash deed het een stuk beter en won met 7-3.
2e klasse - Poule A
Smash (M) 1
VVV 4
Avanti 1
Spinmill 2
Rijnsoever 2
Scylla 4

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

74
71
66
36
31
22

Juul Wensveen
Pepijn Kortekaas
Sander Bakker
David Voois

24
27
3
27

21
21
2
15

%
88
78
67
56

3e klasse - Poule B
Salamanders 3
Rijnsoever 3
Taverzo 7
Smash (M) 2
HTTV-070 4
TOV 1

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

73
71
61
52
28
14

Ryan Beekenkamp
Tom Sta
Krijn Kuijvenhoven
Job Voois

29
29
15
12

18
17
7
1

%
62
59
47
8

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

83
53
49
45
38
32

Julian van Kleef
Nena Wassenaar
Sara Kuijvenhoven
Wouter Bol

24
21
21
24

20
8
6
6

%
83
38
29
25

Pupillen B - Poule C

Docos-wolkyshop.nl 5
HTTV-070 5
Salamanders 6
Smash (M) 3
Vriendenschaar 4
Avanti 4
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Indeling najaarscompetitie 2017 jeugd
Drie jeugdteams van Smash komen uit in de najaarscompetitie.
Promotieklasse | Poule B
Smash (M) 1
TOGB 3
Zaterdag
VVV 2
13.00 uur
Kwiek 1
Papendrecht 1
Spinmill 1
3e klasse | Poule C
Smash (M) 2
VVV 4
Scylla 5
Avanti 2
Taverzo 8
Salamanders 3
Pupillen B | Poule A
Smash (M) 3
ATTC Evo-Repro 3
VVV 8
Avanti 4
Salamanders 4
Rijnsoever 7

Zaterdag
13.00 uur

Zaterdag
13.00 uur

Juul Wensveen
Pepijn Kortekaas
David Voois
Sander Bakker (reserve)

Ryan Beekenkamp
Krijn Kuijvenhoven
Tom Sta
Job Voois (invaller)
Julian van Kleef (invaller)

Job Voois
Julian van Kleef
Wouter Bol
Sara Kuijvenhoven (reserve)

Indeling competitie najaar 2017 senioren
In de naarjaarscompetitie van 2017 spelen drie teams van Smash in
de reguliere competitie. In de duo-competitie komen zeven teams uit.
Landelijk Heren: 2e divisie | Poule A
Smash (M) 1
US 2
Zaterdag
Avanti 2
18.00 uur
TTC Middelburg 1
Belcrum 1
Vriendenschaar 2
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Dick Voois
Wim Gertenaar
Sander Kuyvenhoven
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TOP klasse: 1e Klasse | Poule C
Smash (M) 2
Tavenu 1
Vrijdag
Kwiek 1
20.00 uur
Alexandria '66 5
Taveba 2
Het Centrum 1

Noord: 4e Klasse | Poule C
Smash (M) 3
Salamanders 10
Vrijdag
VVV 7
20.00 uur
Phoenix 2
DOING 2
Docos 9

Jacob Kouwenhoven
Stefan Groenheide
Edwin Bol
Laurens Sanders
Piet Vellekoop
Johan Kuyvenhoven
Reinier Kuijvenhoven

Bert Stap
Theo van der Elst
Lex Verhoog
Thomas Kouwenhoven

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

Duo competitie: 2e Klasse | Poule B
Smash (M) 1
VVV 2
Maandag
Pingwins 4
20.00 uur
Zoeterwoude 1
ATTC Evo-Repro 1
SETT 1
Duo competitie: 2e klasse | Poule A
Smash (M) 2
DHC 2
Maandag
Salamanders 3
20.00 uur
Pingwins 2
SIOK 1
SETT 3
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Jacob Kouwenhoven
Jan v.d. Ende

Laurens Sanders
Edwin Bol
Stefan Groenheide
Reinier Kuijvenhoven
Dick Voois
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Duo competitie: 3e klasse | Poule D
Smash (M) 3
Pijnacker 2
Vrijdag
Salamanders 4
20.00 uur
DHC 3
ATTC Evo-Repro 3
DOING 2
Duo competitie: 4e klasse | Poule A
Smash (M) 4
Salamanders 8
Maandag
SIOK 2
20.00 uur
Pingwins 5
DVC 1
Taverzo 12
Duo competitie: 5e klasse | Poule B
Smash (M) 5
Pijnacker 4
Maandag
VVV 9
20.00 uur
TOV 4
SIOK 3
S '70 4
Duo competitie: 5e klasse | Poule E
Smash (M) 6
Pijnacker 5
Vrijdag
Scylla 3
20.00 uur
Pa Duy 1
Taverzo 16
Duo competitie: 5e klasse | Poule C
Smash (M) 7
Pijnacker 3
Vrijdag
Pingwins 6
20.00 uur
ATTC Evo-Repro 7
Docos-wolkyshop.nl 11
Taverzo 15
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Alwin Vermaat
Clemens v Heijningen

Anton Hendriks
Trudy van Dijk
Bert Stap

Kees Kouwenhoven
Cees vd Arend
Sjaak Kouwenhoven
Joop van Nierop

Ton Zuidgeest
Jos Kouwenhoven

Ferry Melein
Koos Hofland
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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

18.45-19.45
20:00-23:00

Smash: Training jeugd extra om de week
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
19:30-20:45
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
06 – 577 33 813
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

