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Kontakten 305 – december 2017 

Clubblad van tafeltennisvereniging Smash uit Monster (gemeente 

Westland). Kontakten verschijnt 4 keer per jaar. 

 
 

Tafeltennisvereniging Smash (m) 

Rinus Nederpelzaal 

Jan Steenstraat 2 

2681 MG  Monster 

06 – 577 33 813 

https://www.ttvsmashmonster.nl 
 
 

 
Adreswijzigingen 

aanmeldingen  

afmeldingen 

 

Correspondentieadres: 

 

Secretariaat Smash 

Koos Hofland 

Kluisweer 9  

3155 BJ Maasland 

kooshofland@kabelfoon.nl 

 

 
Informatie over:  

reclameborden  

 advertenties clubblad 

Aad van de Laar 

Esdoornstraat 29 

2691 VG  ‘-Gravenzande 

tel. 0174 – 41 66 87 

 

aadvandelaar@kabelfoon.nl 

 
 

Redactie 

Marco van Cooten 

Maris 31, 2681 MP  Monster 

 

marco@mvancooten.nl 

webmaster@ttvsmashmonster.nl 

 

Bezorging 

Bert Stap 

 
Kerketuinenweg 95 

2544 CZ Den Haag 

Tel: 070-367 70 65 
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Aanvangstijden  
jeugd:   

Maandag 18.45 – 19.45 training extra (eens per twee weken) 

Woensdag 18.45 – 19.45 training groep 1 

 19.30 – 20.45 training groep 2 

Zaterdag vanaf 12.00 competitie start 13.00 uur 

   

senioren:   

Maandag vanaf 20.00 competitie/vrij spelen 

Dinsdag vanaf 20.00 recreanten 

Woensdag 19.30 – 20.45 training 

 vanaf 20.30 vrijspelen 

Vrijdag vanaf 20.00 competitie 

Zaterdag vanaf 18.00 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. 
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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 

 

 

Commissies  

 
Jeugd Edwin Bol ondersteund door Bert Stap, Dick 

Voois, Sander Kuijvenhoven en Wim Gertenaar 

Bar / Kantine Ton Zuidgeest en Bert Stap 

Onderhoud Clemens van Heyningen en Anton Hendriks 

Kas controle Ton Zuidgeest en Dolf ter Horst 

Communicatie Koos Hofland, Perry Janssen, Wim Gertenaar en 

Marco van Cooten 

Clubblad / website Marco van Cooten 

  

Trainers Jeugd: Wim Gertenaar, Sander Kuyvenhoven en 

Dick Voois 

Recreanten: Nico van Zwet 
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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  betalingsverzoek verzonden. 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij 

het secretariaat van de vereniging.  
 Bond Club Totaal 

afgerond 
Senior 17 jaar en ouder *    
Competitiespelend € 69,70 € 65,00 € 135,00 
Niet competitiespelend € 18,70 € 55,00 € 74,00 
Recreant € 18,70 € 55,00 € 74,00 
Competitiespelend bij een andere tt vereniging € 18,70 € 35,00 € 54,00 
Niet spelend/donateur € 0,00 € 35,00 € 35,00 
    
Jeugd t/m 16 jaar *    
Competitiespelend € 52,10 € 65,00 € 117,00 
Niet competitiespelend € 18,70 € 55,00 € 74,00 
    
*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 hetzelfde 

te zijn als het jubileumshirt. 

 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden maandelijks verzameld en worden 3 

maanden bewaard. Iedereen heeft dus ruim de tijd om zijn of haar 

spullen terug te krijgen. Spullen zijn op te vragen bij Bert Stap 

(westlandstone@kpnmail.nl). Na 3 maanden gaat de kleding naar een 

goed doel. 
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Van de voorzitter 
 

De tijd vliegt. Met de Kerst  weer voor de deur kijken 

we weer terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin 

we duidelijkheid hoopten te krijgen van de gemeente 

over de toekomst van onze zaal.  

 

We hebben de gemeente voorgesteld onze zaal aan te passen zodat we 

voor de scholen in de omgeving kunnen voldoen aan de eisen die gesteld 

worden aan een goede en veilige sportzaal. In eerste instantie werd er 

zeer positief gereageerd en leek het snel de voor ons goede kant op te 

gaan.  

Helaas gaf de wethouder, voordat hij de raad verliet, aan in te gaan op 

het verzoek van de tennis en voetbal om een nieuwe sportaccommodatie 

te bestuderen bij de voetbalvereniging. Mogelijk dat we hier, als het aan 

de gemeente ligt, ook onderdeel van uit moeten gaan maken. Hij laat dit 

over aan de nieuw te kiezen gemeenteraad.  

Wij blijven bij ons standpunt om aan een eigen zaal vast te houden.  

 

Op sportief gebied kijken we dan ook weer terug op de net afgeronde 

competitie waarin de meeste teams konden handhaven.  Duo team 2 en 

4, moeten het volgend jaar een trede lager  gaan proberen. Duo team 5, 

Cees, Sjaak , Joop en ondergetekende, mag voor het eerst sinds tijden 

een poging doen om in de 4e klasse te handhaven. 

 

Bij de jeugd vecht het eerste team tegen degradatie, zal het wel 2e 

handhaven en heeft het derde team in de pupillen B klasse nog kans op 

de overwinning. Bij het ter perse gaan van dit clubblad zijn bij de jeugd 

de laatste wedstrijden nog niet gespeeld. Houd de site in de gaten voor 

de einduitslagen. 

 

Met de Kerstvakantie en jaarwisseling voor de deur kijken we ook alvast 

vooruit naar het klaverjastoernooi dat op donderdag 21 december weer 

door Joop wordt georganiseerd. 

 

De data voor de clubkampioenschappen in januari zijn ook weer 

vastgesteld, meld je allen aan bij Ferry zodat we onderling uit kunnen 

maken wie er in verschillende klasse met de bekers naar huis mogen. 

Tijdens het clubkampioenschap wordt er met wisselende dubbelpartners 

gestreden om de titel. Binnenkort start de inschrijving, meld je allen 

aan, ook recreanten kunnen zich natuurlijk aanmelden. 
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Nu de competitie er voor de meeste senioren weer even opzit is het 

natuurlijk mogelijk om op dinsdag tijdens de recreanten avond te blijven 

spelen. Ook een goed moment om weer eens met andere Smashleden 

een bal te slaan. 

 

Rest mij alleen nog om aan allen alvast een goede Kerst en jaarwisseling 

toe te wensen. 

 

Kees Kouwenhoven 

 

 
 

Wijziging invallersbepalingen  
 

Het afgelopen seizoen (najaar 2017) heeft er een wijziging in 

Competitieboek plaatsgevonden. Hoe zat dat nou ook alweer?  

 

Invallersbepalingen  

Een invaller die vanuit de duocompetitie in de reguliere competitie invalt 

(en andersom) hoeft niet meer op de teamlijst van de reguliere 

competitie te staan (en andersom). Een speler mag dus rechtstreeks 

vanuit de duocompetitie invallen in de reguliere competitie (en 

andersom) zonder dat hij/zij op de teamlijst van de reguliere competitie 

is opgenomen. De Commissie hoopt dat hiermee het aantal opgestelde 

spelers per team wordt teruggedrongen waardoor er makkelijker 

gecontroleerd kan worden op rechtmatig invallen. 

Het totale aantal invalbeurten per speler, ongeacht in welke competitie 

een speler is ingevallen, is teruggebracht tot 4 (reguliere- en 

duocompetitie gezamenlijk). 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie zie nieuwsbericht van 29 augustus op de website 

van NTTB-west (nttb.nl/west) of het afdelingscompetitiereglement en 

competitieboek najaar 2017 ook op de NTTB-west website 

(nttb.nl/west/competitie/reglementen).  
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Verslag van de algemene ledenvergadering 
van tafeltennisvereniging Smash 
 

Gehouden op 21 september 2017 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, gevolgd door het uitschrijven van een nieuwe vergadering, 

die als aanvangstijdstip 20:15 krijgt.  

Op dat tijdstip blijken er 16 leden aanwezig te zijn; van vier leden zijn 

afmeldingen binnengekomen. 

Voorzitter Kees Kouwenhoven heet allen welkom en blikt kort terug op 

het afgelopen seizoen. Hoogtepunt daarin de viering van het 60-jarig 

bestaan, met een ‘Smash-achtig’ gezellig karakter. Verder spreekt hij 

dank uit voor het vele werk van vrijwilligers en meldt hij de vertraging in 

de plannen rond de renovatie van de zaal. Desondanks is er wel het 

voornemen tot een bescheiden renovatie van de kantine - met name het 

plafond en de verlichting.  

Ton Zuidgeest viert een vijftig jarig lidmaatschapsjubileum en wordt 

daarvoor op de gebruikelijke manier gehuldigd met het uitreiken van een 

cadeaubon. 

  

  2. Notulen vorige vergadering (6 oktober 2016) 

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt ongewijzigd 

vastgesteld, met dank aan de notulist. 

 

  3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

  4. Jaarverslagen: 

- Secretariaat 

Het ledenaantal is in 2016/2017 afgenomen door zes opzeggingen, 

daartegenover staat de komst van negen nieuwe leden, zodat de 

vereniging sinds enige jaren weer een bescheiden groei heeft gemaakt. 

Inclusief de leden van verdienste en de ereleden heeft Smash nu 65 

leden. Naast de gebruikelijke, lopende zaken, hield het bestuur zich in 

het afgelopen seizoen bezig met het beleidsplan en een evaluatie 
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daarvan, de renovatie van de zaal, overigens vertraagd door de 

gemeentelijke plannen voor een centrale sportaccommodatie op 

Polanen, een opwaardering van de barapparatuur, het voornemen om 

het plafond van de kantine te vernieuwen alsmede de verlichting en 

voorts de voortdurende pogingen om (onder andere via de avond voor 

recreanten) meer mensen aan het tafeltennissen te krijgen en het 

creëren van meer naamsbekendheid voor Smash. Voor een mogelijke 

fusie met SVN wordt vastgesteld dat het initiatief daartoe eventueel 

vanuit Naaldwijk zou moeten komen. 

 

- Wedstrijdsecretaris senioren 

Ferry Melein meldt gewijzigde invallersbepalingen: vanaf nu is invallen 

vanuit de duo-competitie in de ‘reguliere’ competitie toegestaan, en 

andersom ook. Daarnaast heeft elke competitiespeler tegenwoordig een 

‘ranking’, dat laatste om te voorkomen dat sterke spelers in te lage 

klassen worden ingedeeld. 

 

- Wedstrijdsecretaris junioren 

Het blijft moeilijk om jeugdleden te behouden als ze de seniorenleeftijd 

naderen. Edwin Bol voorziet het afhaken van twee oudere junioren, en 

ook het vasthouden van meisjes-leden blijft lastig. In dat kader was ook 

de belangstelling voor het meest recente, door Smash georganiseerde 

Rinus Nederpeltoernooi teleurstellend. Een vraag om de oudste 

jeugdleden bij het beleid te betrekken en mee te denken leverde weinig 

respons op.  

Dick Voois bepleit om ook voor junioren een duo-competitie in te voeren. 

‘Gewone’ wedstrijden duren nu te lang en afstanden zijn te groot, 

waardoor het steeds moeilijker blijkt om ouders en andere begeleiders te 

vinden. De suggestie zal aan de afdeling worden voorgelegd. 

 

- Penningmeester 

Aad van de Laar presenteert het financieel jaarverslag en de begroting 

voor het komende jaar. De jaarrekening sluit met een tekort van 

ongeveer 3.500 euro. Feitelijk nog een meevaller omdat eerder een veel 

groter tekort werd gevreesd. Het tekort is voornamelijk veroorzaakt door 

teruggelopen huuropbrengsten. Reden om een bescheiden 

contributieverhoging voor te stellen. 

Op een vraag (van Anton Hendriks) over het aanbrengen van 

zonnepanelen op het dak en een vraag (van Dick Voois) over Led-

verlichting antwoordt de voorzitter dat zulks in beide gevallen een heel 

dure zaak wordt en met het oog op de onzekere toekomst van de zaal 

niet op korte termijn overwogen wordt. Extra kosten zouden gemaakt 
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moeten worden voor een aanpassing van de dakconstructie (voor de 

zonnepanelen) en voor Led-verlichting is eveneens een forse investering 

nodig. 

 

- Kascontrolecommissie 

Controleurs Ton Zuidgeest en Anton Hendriks hebben de kascontrole 

uitgevoerd. Ze hebben daarbij geen aanleiding gevonden voor het 

maken van op- of aanmerkingen, behalve dan dat de administratie er 

bijzonder netjes en betrouwbaar uitzag. Voorgesteld wordt dan ook om 

de penningmeester te dechargeren, hetgeen door de aanwezige leden 

wordt ondersteund.  

 

  5. Bestuursvoorstellen 

 

- Begroting 2016/2017 

De aanwezige leden gaan akkoord met de jaarrekening 2015/2016 en de 

begroting 2016/2017. 

 

- Contributie 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016/2017 - in afgeronde 

bedragen - als volgt vast te stellen: 

 

- Senioren competitie-spelend: € 135,= (€ 69,70 + € 70,=) 

- Senioren niet competitie-spelend: € 74,= (€ 18,70 + € 55,=) 

- Senioren competitie-spelend bij een andere vereniging: € 54,= 

(18,70 + € 35,=) 

- Senioren recreanten: € 74,= (18,70 + € 55,=) 

- Donateur leden: € 35,= 

- Junioren competitie-spelend: € 117,= (€ 52,10 + € 65,=) 

- Junioren niet competitie-spelend: € 74,= (€ 18,70 + € 55,=) 

De leden gaan akkoord met dit voorstel. 

 

  6. Bestuursverkiezingen 

Aftredend zijn voorzitter Kees Kouwenhoven, secretaris Koos Hofland en 

wedstrijdsecretaris Ferry Melein. Alle drie blijken beschikbaar voor een 

verlenging, zodat ze alle drie worden herkozen en het bestuur 

ongewijzigd het nieuwe seizoen ingaat. 

 

  7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Wordt voor 2017/2018 gevormd door Ton Zuidgeest en Dolf ter Horst. 
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  8. Beleidsplan 

Edwin Bol geeft een presentatie met als onderwerp de evaluatie van het 

beleidsplan. Belangrijkste doelstelling daarvan: 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.  

Om onze accommodatie bijdetijds te houden lijkt de aanpak van de 

kantine een redelijk eenvoudig uit te voeren maatregel. Vooralsnog 

wordt gedacht aan het vernieuwen van het plafond en de verlichting. De 

kantinecommissie wordt verzocht daartoe een plan te ontwikkelen.  

Verder wordt geconstateerd dat Smash al jaren geen 

activiteitencommissie meer heeft. De vrees bestaat dat we daarmee 

kansen laten liggen om Smash aantrekkelijker te maken voor bestaande 

en nieuwe leden. Grootste probleem blijft om mensen te vinden voor 

zo’n commissie. De voorzitter doet daarom een dringend beroep op de 

aanwezige leden om daarin mee te denken en eventueel mee te doen. 

Wie zich geroepen voelt, wordt bij voorbaat van harte welkom geheten.  

 

  9. Accommodatie 

Doordat de gemeente Westland het nodig vond om grootse plannen te 

ontwikkelen voor een concentratie van sportvoorzieningen op sportpark 

Polanen, is de renovatie van de Rinus Nederpelzaal vertraagd (en in het 

ergste geval op losse schroeven komen te staan). Daarom valt er op dit 

moment weinig zinnigs over te zeggen en wordt het agendapunt verder 

niet behandeld. 

 

  10. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

  11. Sluiting 

De vergadering wordt om 22:50 uur afgesloten. 

 

Koos Hofland (Secretaris) 
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Stefan pakt leiding in SPP-klassement 
 

Na het toernooi bij Alexandria ’66 heeft Stefan Groenheide de 

leiding in de Super Prestige Senioren 2017 genomen. 

 

Op zondag 19 november vond de 25ste editie van het Open senioren 

toernooi bij Alexandria ’66 plaats. Bij de C/D licentie behaalde Stefan 

een vierde plaats. In het SPP-klassement staat Stefan momenteel, na 7 

toernooien met 11 punten op een eerste plaats. De tweede plaats met 

10 punten wordt door 3 heren gedeeld. 

 

Het laatste toernooi, dat meetelt voor het klassement van de SPP van 

2017 is het DHC licentietoernooi in Delft op zondag 17 december. 

 

 

Clubkampioenschappen 
 

Jeugd 

- Vrijdag 29 december 2017 

Senioren 

- Vrijdag 5 jan. 2018 | 

Enkelwedstrijden | c, b en recreanten 

- Zaterdag 6 jan. 2018 | Dubbel en enkel | a en liefhebbers van een 

pakslaag. 

- Maandag 8 jan. 2018 | Dubbeltoernooi |  c, b en recreanten 

- Vrijdag 19 jan. 2018 | Verenigingsdubbel 
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Kees en Cees 

Uitslagen najaarscompetitie 2017 senioren 
In de najaarscompetitie kwamen 10 seniorenteams uit in de NTTB 

competitie (landelijk en afdeling West). 7 daarvan kwamen uit in de duo 

competitie.  

 

Abonnementje voor team 1 

Het eerste herenteam heeft deze competitie een abonnement op 

gelijkspel. In de tweede helft van de competitie eindigde alle 5 de 

wedstrijden in 5-5.  

 

In de ranglijst eindigt Smash 1 op een (met US 2) gedeelde derde 

plaats. US 2 uit Amsterdam had echter een beter resultaat in de 

onderlinge wedstrijden, waardoor het eerste team van Smash op een 

vierde plek eindigde.  

 

Duo team 5 kampioen 

Voor team 5 was het eind november nog spannend in de laatste 

competitiewedstrijd. Bij aanvang van de wedstrijd hadden de heren van 

Smash 35 punten en concurrent S’70 4 stond op 37 punten. S’70 uit 

Woubrugge had echter alle wedstrijden al gespeeld en Cees en Kees 

moesten nog eenmaal aan de bak.  

 

De onderlinge strijd tussen Smash en S’70 was eigenlijk best bijzonder. 

In de eerste helft van de competitie werd de uitwedstrijd nog verloren 

met 4-1. Bij de thuiswedstrijd werd dit even goed rechtgezet, door met 

4-1 te winnen.  

 

De laatste wedstrijd voor 

Smash 5 vond plaats in 

Nootdorp tegen Siok 3. Kees 

Kouwenhoven haalde één punt 

binnen en Cees van der Arend 

scoorde maximaal. Tel daarbij 

de winst in het dubbel op en 

je komt op de mooie uitslag 

van 1 – 4. Genoeg dus, voor 

Joop van Nierop, Cees van der 

Arend, Sjaak Kouwenhoven en 

Kees Kouwenhoven, om het 

kampioenschap te vieren.  

 



 

13                                                                         Kontakten 305 – december 2017 

 

 
Landelijk Heren: 2e divisie - Poule A   % 
TTC Middelburg 1   10 – 68 Dick Voois   30 19 63 
Avanti 2 10 – 55 Sander Kuyvenhoven 29 12 41 
US 2 10 – 49 Wim Gertenaar 29 10 34 
Smash (M) 1 10 – 49     
Vriendenschaar 2 10 – 43     
Belcrum 1 10 – 36     

      

Senioren TOP klasse: 1e klasse - Poule C   % 
Tavenu 1 10 – 76 Johan Kuyvenhoven 3 3 100 
Taveba 2 10 – 69 Stefan Groenheide 28 26 93 
Smash (M) 2 10 – 46 Jacob Kouwenhoven 15 5 33 
Alexandria '66 5 10 – 45 Piet Vellekoop 21 5 24 
Kwiek 1   10 – 33 Edwin Bol 21 3 14 
Het Centrum 1 10 – 31 Reinier Kuyvenhoven 0 0 0 

      

Noord: 4e klasse - Poule C   % 
Docos 9   10 – 72 Lex Verhoog 12 11 92 
Smash (M) 3 10 – 69 Thomas Kouwenhoven 27 22 81 
DOING 2   10 – 64 Bert Stap 30 19 63 
Phoenix 2 10 – 50 Theo van der Elst 21 10 48 
Salamanders 10 10 – 24     
VVV 7 10 – 21     

 

Duo competitie 
 
Duo competitie: 2e klasse - Poule B   % 
ATTC Evo-Repro 1   10 – 39 Jacob Kouwenhoven  18 17 94 
SETT 1   10 – 29 Jan van den Ende 6 0 0 
Smash (M) 1 9 – 26     

VVV 2 10 – 21 Invallers    
Pingwins 4 10 – 18 Thomas Kouwenhoven 6 3 50 
Zoeterwoude 1 9 – 21 Laurens Sanders 2 1 50 
  Bert Stap 4 0 0 

      

Duo competitie: 2e klasse - Poule A   % 
Pingwins 2 10 – 32 Stefan Groenheide 2 2 100 
DHC 2 10 – 30 Reinier Kuyvenhoven 6 5 83 
SIOK 1 10 – 28 Edwin Bol 14 6 43 
Salamanders 3   10 – 28 Laurens Sanders 16 2 13 
Smash (M) 2 10 – 19 Dick Voois 0 0 0 
SETT 3 10 – 13     
  Invaller    
  Thomas  Kouwenhoven 2 1 50 
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Duo competitie: 3e klasse - Poule D   % 
DHC 3 10 – 29 Alwin Vermaat 18 9 50 
ATTC Evo-Repro 3 10 – 29 Clemens van Heyningen 20 8 40 
Pijnacker 2 10 – 27     
Smash (M) 3 10 – 23 Invaller    
DOING 2 10 – 22 Joop van Nierop 2 0 0 
Salamanders 4 10 – 20     

      

Duo competitie: 4e klasse - Poule A   % 
Salamanders 8 10 – 41  Anton Hendriks 12 7 58 
Taverzo 12 10 – 37  Bert Stap 8 2 25 
Pingwins 5 10 – 21  Trudy van Dijk 18 3 17 
SIOK 2   10 – 18      
DVC 1 10 – 17  Invaller    
Smash (M) 4   10 – 16  Kees Kouwenhoven 2 0 0 

      

Duo competitie: 5e klasse - Poule B   % 
Smash (M) 5 10 – 39  Joop van Nierop 2 2 100 
S '70 4 10 – 37  Cees van der Arend 18 16 89 
VVV 9 10 – 26  Sjaak Kouwenhoven 14 12 86 
Pijnacker 4 10 – 21  Kees Kouwenhoven 6 2 33 
SIOK 3 10 – 16      
TOV 4 10 – 11      

      

Duo competitie: 5e klasse - Poule E   % 
Scylla 3 8 – 30  Ton Zuidgeest 14 8 57 
Pa Duy 1   8 – 23  Jos Kouwenhoven 16 3 19 
Smash (M) 6   8 – 20      
Taverzo 16 8 – 15  Invaller    
Pijnacker 5   8 – 12  Cees van der Arend 2 2 100 

      

Duo competitie: 5e klasse - Poule C   % 
Pijnacker 3 10 – 38  Koos Hofland 16 9 56 
ATTC Evo-Repro 7 10 – 34  Ferry Melein 16 8 50 
Smash (M) 7 10 – 29      
Taverzo 15 10 – 29  Invallers    
Docos-wolkyshop.nl 11 10 – 13  Sjaak Kouwenhoven 4 4 100 
Pingwins 6   10 – 7  Joop van Nierop 2 2 100 
  Kees Kouwenhoven 2 0 0 
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Uitslagen najaarscompetitie 2017 jeugd 
Bij de jeugd van Smash kwamen dit seizoen 3 teams uit in de NTTB 

(afdeling West) competitie.  

 

In de promotieklasse proberen 

Het eerste team was in het voorjaar kampioen geworden in de 2e klasse 

en mocht het dit seizoen gaan proberen in de promotieklasse. Dit team 

lijkt wel een beetje op ons eerste team van de senioren. In beide teams 

speelt natuurlijk een Voois, maar er is nog een vergelijking te trekken. 

Zo speelden zij ook regelmatig 5-5. Maar liefst 3 keer verdeelden ze de 

punten in 5-5. Driemaal lukt dat net niet en werd met 4-6 verloren. 

 

Spannende strijd voor team 3 

De jongen van het derde team maakte het behoorlijk spannend in hun 

competitie. In de één na laatste wedstrijd troffen ze in een uitwedstrijd 

hun concurrent VVV 8 in Leidschendam. De Leidschendammers hadden 

bij aanvang nog een voorsprong van één wedstrijdpunt. Na afloop waren 

de rollen omgedraaid. De Monsterse B-pupillen zegevierden met 6-4 en 

namen de leiding in hun poule.  

 

De laatste wedstrijd begon met 65 punten voor 

Smash en 64 punten voor VVV 8. Voor beide 

teams geen thuisvoordeel, aangezien VVV uit 

moest spelen bij Avanti in Hazerswoude-dorp en 

onze Smashers speelden bij ATTC Evo-Repro 3 in 

Alphen aan den Rijn. VVV ging met een winst van 

2-8 naar huis. Wouter, Julian en Job moesten toch 

wel voor een behoorlijke overwinning zorgen om 

de concurrent voor te blijven. Dat lukte, want ze 

wisten met maar liefst 1 – 9  te winnen. 

 

Job, Julian en Wouter, hartelijk gefeliciteerd.  
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Promotieklasse - Poule B   % 
Spinmill 1 10 – 71 Pepijn Kortekaas 26 13 50 
Kwiek 1   10 – 56 Juul Wensveen 29 11 38 
Papendrecht 1  10 – 55 David Voois 29 4 14 
TOGB 3 10 – 42 Sander Bakker 0 0 0 
VVV 2   10 – 41     
Smash (M) 1   10 – 35     

      

3e klasse - Poule C   % 
VVV 4   10 – 73  Ryan Beekenkamp 30 23 77 
Avanti 2 10 – 60  Tom Sta 27 18 67 
Smash (M) 2 10 – 53  Krijn Kuijvenhoven 15 4 27 
Scylla 5 10 – 50      
Taverzo 8     10 – 41      
Salamanders 3   10 – 23       

      

Pupillen B - Poule A   % 
Smash (M) 3 10 – 74 Job Voois 29 25 86 
VVV 8   10 – 72  Julian van Kleef 29 25 86 
Avanti 4 10 – 44  Wouter Bol 29 12 41 
ATTC Evo-Repro 3 9 – 38  Sara Kuijvenhoven 0 0 0 
Rijnsoever 7 10 – 35      
Salamanders 4   9 – 27      

 

 

TTapp 
TTapp is dé applicatie voor tafeltenniscompetitiespelend Nederland. Je 

vindt hier alle wedstrijdinfo van alle seizoenscompetities zoals ze ook 

in NAS staan, maar dan handzaam gepresenteerd voor gebruik op een 

smartphone. 

 

Voor meer informatie zie ttapp.nl of kijk op onze eigen website 

ttvsmashmonster.nl 

 

  

file:///C:/Users/Marco/Documents/Tafeltennis/clubblad/303/ttapp.nl
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Smash vierde in de landelijke tweede divisie 
 

Ook de laatste competitiewedstrijd van het eerste herenteam eindigde in 

een puntendeling. Voor de vijfde achtereenvolgende keer haalden Dick 

Voois, Wim Gertenaar en Sander Kuijvenhoven vijf wedstrijdpunten.  

 

Ditmaal in de thuiswedstrijd 

tegen koploper TTC Middelburg. 

Het gelijke spel zou een fraai 

resultaat geweest zijn, ware het 

niet dat de sterkste Zeeuwse 

tegenstander (Sören de Witte) 

slecht in één wedstrijd in actie 

kwam. Nadat hij in drie games 

met duidelijke cijfers van Dick 

Voois had verloren, hield hij het 

verder voor gezien – daarmee 

twee wedstrijdpunten cadeau gevend. Een gang van zaken die een 

blessure doet vermoeden. In het vervolg scoorde Dick Voois nogmaals, 

evenals Wim Gertenaar, die één enkelpartij wist te winnen. Sander 

Kuijvenhoven lukte dat niet, zodat de eindstand inclusief de twee niet 

gespeelde (en aan Smash toegeschreven punten) alweer op 5-5 

uitkwam.  

 

Smash 1 eindigde in de ranglijst op een (met US 2) gedeelde derde 

plaats. Het resultaat in de onderlinge wedstrijden is echter in het 

voordeel van de Amsterdammers. Smash eindigde dus op een vierde 

plek in poule A van de landelijke tweede divisie. 

 

In de voorjaarscompetitie, 

die in januari van start 

gaat, wordt een vierde 

speler toegevoegd aan het 

eerste team: Sebastiaan 

Meertens die in het 

verleden ook al eens deel 

uitmaakte van het eerste 

herenteam van Smash. 
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Kindertafeltennisfeest voor basisscholieren  
 

In de kerstvakantie, op woensdag 27 december 2017, is het weer tijd 

voor het kindertafeltennisfeest bij tafeltennisvereniging Smash in 

Monster. Dit toernooi is speciaal voor de basisscholieren van de 

basisscholen uit Monster (gemeente Westland) en omgeving. Zit jij in 

groep 5, 6, 7 of 8 meld je dan via de website van smash 

ttvsmashmonster.nl aan voor dit toernooi.  

 

Tafeltennissen in de kerstvakantie bij Smash in Monster 

Ongeveer 200 tafeltennisverenigingen in heel Nederland organiseren 

jaarlijks het Kinder Tafeltennisfeest. Bij tafeltennisvereniging Smash is 

het al 49 jaar een traditie dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 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.  

 

Kindertafeltennisfeest voor basisscholieren 

- Wanneer: Woensdag 27 december 2017. 

- Voor wie: Basisscholieren uit groepen 5, 6, 7 en 8 uit Monster 

(gemeente Westland) en omgeving. 

- Waar: Tafeltennisvereniging Smash in Monster (Rinus Nederpelzaal | 

Jan Steenstraat 2 | Monster).  

 

Aanmelden: op de website www.ttvsmashmonster.nl.  
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Niet vergeten 

 

Clubkampioenschappen Jeugd 

- Vrijdag 29 december 2017 

Clubkampioenschappen Senioren 

- Vrijdag 5 jan. 2018 | Enkelwedstrijden | c, b en recreanten 

- Zaterdag 6 jan. 2018 | Dubbel en enkel | a en liefhebbers van een 

pakslaag. 

- Maandag 8 jan. 2018 | Dubbeltoernooi |  c, b en recreanten 

- Vrijdag 19 jan. 2018 | Verenigingsdubbel 

 

- Kindertafeltennisfeest basisscholieren | Woensdag 27 december  

- Klaverjastoernooi | Donderdag 21 december | 20.00 uur 

- Toernooi Taverzo  | 6 januari 2018 | jeugd 

- Zuid Hollandse Kampioenschappen | 13 januari 2018 | jeugd 

 

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2018! 
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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 Smash: Training jeugd extra (om de week) 
 20:00 - 23:00 Smash: Competitie senioren / vrij spelen 

   

Dinsdag 08:00 - 17:00 Cesar therapeute 
 20:00 - 22:00 Smash: Recreanten 

   

Woensdag 14.30 - 16:30 MLTV’90 (oktober t/m maart) 
 18:45 - 19:45 Smash: Training jeugd 
 19:30 - 20:45 Smash: Training jeugd/senioren 
 20:30 - 22:00 Smash: Vrij spelen senioren 

   

Vrijdag 18:00 - 19:30 Kime karate 
 20:00 - 23:00 Smash: Competitie senioren 

   

Zaterdag 13:00 - 17:00 Smash: Competitie jeugd (1x per 2 weken) 
 18:00 - 22:00 Smash: Team 1 competitie (1x per 2 weken) 

 

 



 

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 

 
 

  



 




