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Aanvangstijden  

Jeugd   

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

Dinsdag 18.30 – 19.30 training 

Woensdag 18.45 – 20.15 training 

Zaterdag vanaf 12.00 competitie start 13.00 uur 

   

Senioren   

Maandag vanaf 20.00 competitie/vrij spelen 

Dinsdag vanaf 20.00 recreanten 

Woensdag Vanaf 20.15 vrij spelen 

Vrijdag vanaf 20.00 competitie 

Zaterdag vanaf 18.00 competitie landelijk team 

 

 

Competitie en vrij spelen  Jeugd Smash en SVN 

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

 De jeugdspelers die op dinsdagavond 
trainen bij Smash kunnen ook bij 
tafeltennisvereniging SVN in Naaldwijk 
trainen op: 
- Woensdag 18.30 – 19.30 uur  
- Zaterdag 10.00 – 11.00 uur  
De jeugd van SVN is ook welkom om op de 
dinsdag bij Smash in Monster te trainen. 

 

 
Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 in Monster. 
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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. 

Senioren 

Ferry Melein 

06 - 510 48 022, sunnyfer68@gmail.com 

   

Algemeen Edwin Bol  

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

  

 

Wedstrijdsecretariaat 
Junioren Marco Kortekaas 

06 – 107 46 303, makort@caiw.nl 

  

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 Dolf ter Horst en Cees van der Arend 

Communicatie Koos Hofland, Perry Janssen, Wim Gertenaar en 

Marco van Cooten 

Clubblad / website Marco van Cooten 

  

Trainers Jeugd: Wim Gertenaar, Sander Kuyvenhoven,  Dick 

Voois en Nico van Zwet 

 

Recreanten: Nico van Zwet 
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Contributie 
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli en wordt 

automatisch met één jaar verlengd als het niet voor het eind van het 

verenigingsjaar is opgezegd. 

 

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 € 70,00 € 70,00 € 140,00 
Niet competitiespelend € 19,00 € 61,00 € 80,00 
Recreant € 19,00 € 61,00 € 80,00 
Competitiespelend bij een andere tt vereniging € 19,00 € 41,00 € 60,00 
Niet spelend/donateur € 0,00 € 40,00 € 40,00 
    

Jeugd t/m 16 jaar *    
Competitiespelend € 53,00 € 72,00 € 125,00 
Niet competitiespelend € 19,00 € 61,00 € 80,00 
    

*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 € 35,00 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 eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie zijn alweer gespeeld, 

maar toch wil ik eerst even terugblikken op de afgelopen maanden na de 

competitie. 

 

Voor de Kerst is er weer een klaverjasavond georganiseerd door Joop. 

Diegenen die het met kaarten niet konden winnen hadden tijdens de 

loterij voldoende kans om toch met prijzen naar huis te gaan. Leden, 

oud leden en aanverwanten hebben in ieder geval dankzij de inzet van 

Joop weer een supergezellige avond gehad, waarvoor dank. 

 

In het nieuwe jaar zijn voorafgaand aan de competitie weer de 

clubkampioenschappen geweest waarin onderling kon worden 

uitgevochten wie er in zijn klasse de beste van Smash kon worden. Leuk 

is dat er ook een aantal recreanten in de C-poule hebben meegestreden 

om de prijzen. Verder in het clubblad alle uitslagen daarvan. 

 

Aan het einde van het jaar is ook het kindertafeltennisfeest voor 

scholieren uit Monster en Poeldijk alweer voor de 50e keer 

georganiseerd. Dit heugelijk feit was aanleiding voor de wethouder 

sportzaken van gemeente Westland, de heer Varekamp, om het toernooi 

te openen. Eerst werd er door MJ tafeltennis een spelletjesochtend 

georganiseerd, zij wisten de jeugd met allerlei verschillende spelvormen 

van tafelstennis en een demonstratie als slot te vermaken. Na de lunch 

werd er een onderlinge competitie gespeeld, leuk om zoveel jonge 

mensen zich te zien vermaken, de één weliswaar wat fanatieker als de 

andere, in onze zaal. 

 
Opening kindertafeltennisfeest door wethouder Varekamp op 4 januari 2019. 
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Inmiddels is de jeugdcompetitie ook weer van start gegaan waarin ons 

eerste jeugdteam uitkomt in de promotieklasse terwijl team 2 in de 

derde klasse strijdt voor de punten.  

 

Ook bij de senioren is de competitie weer begonnen waarbij een aantal 

teams door degradatie afgelopen seizoen weer voor de bloemen willen 

gaan. 

 

Tijdens het bezoek van de wethouder aan onze zaal is gelijk gebruik 

gemaakt van de gelegenheid om kennis te maken en uit te leggen hoe 

onze vereniging reilt en zeilt. Ook onze zorgen omtrent de toekomst van 

de zaal zijn besproken. De uitnodiging staat om binnenkort op het 

gemeentehuis verder in te gaan om onze wens om duidelijkheid over de 

zaal uit te kunnen spreken.  

 

Kees Kouwenhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weten wanneer welk team moet spelen? 

Kijk op ttvsmashmonster.nl. In de TTapp zie je 

overzichtelijk de eerstkomende wedstrijden.  
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Teamindeling voorjaar 2019 jeugd 
Bij de junioren van Smash komen twee teams uit in de afdeling West 

van de NTTB. Het eerste team speelt, net zoals vorig seizoen, in de 

promotieklasse. Toen werden ze op één punt achterstand de nummer 2 

van de competitie. Het belooft dus een spannend seizoen te worden. 

 

Het tweede jeugdteam kwam vorig seizoen uit in de vierde klasse. Ook 

zij eindigden toen op een mooie tweede plaats. Ryan, Julian en Wouter 

gaan dit seizoen een stapje omhoog naar de derde klasse.  

 
Team 1 Promotieklasse - Poule B 
 Thuiswedstrijden: Zaterdag 13.00 uur 
 Pepijn Kortekaas, Juul Wensveen en David Voois 
  
Team 2 3e klasse - Poule A 
 Thuiswedstrijden: zaterdag 13.00 uur 
 Ryan Beekenkamp, Julian van Kleef en Wouter Bol. 

 

Teamindeling voorjaar 2019 senioren 
Het eerste herenteam komt uit in de landelijke tweede divisie van de 

NTTB. De overige teams spelen in de afdeling West van de NTTB. Het 

tweede team van Smash komt uit in de hoofdklasse. Ook dit seizoen is 

het spelen als duo weer populair. Zeven team komen uit in de duo 

competitie. Het eerste duoteam komt uit in de eerste klasse.   

Team 1 | Landelijk: 2e divisie - Poule D 

 Thuiswedstrijden: Zaterdag 18.00 uur 

 Sander Kuyvenhoven, Dick Voois, Sebastiaan Meertens en Cos Nowé 

  
Team 2 | TOP klasse: Hoofdklasse - Poule A 

 Thuiswedstrijden: Vrijdag 20.00 uur 

 Johan Kuijvenhoven, Stefan Groenheide, Reinier Kuijvenhoven, Jacob 
Kouwenhoven, Kelvin Heemstra en Wim Gertenaar 

  
Team 3 | Noord: 4e klasse - Poule D 

 Thuiswedstrijden: Vrijdag 20.00 uur 

 Bert Stap, Theo van der Elst, Lex Verhoog en Thomas Kouwenhoven 

 

Duo competitie 
  
Team 1 | Duo competitie: 1e klasse - Poule D 
 Thuiswedstrijden: Maandag 20.00 uur 
 Thomas Kouwenhoven, Stefan Groenheide, Piet Vellekoop en Jacob Kouwenhoven 
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Team 2 | Duo competitie: 2e klasse - Poule C 
 Thuiswedstrijden: Maandag 20.00 uur 
 Edwin Bol, Laurens Sanders en Sander Bakker 
  
Team 3 | Duo competitie: 4e klasse - Poule B 
 Thuiswedstrijden: Vrijdag 20.00 uur 
 Alwin Vermaat en Clemens van Heyningen 
  
Team 4 | Duo competitie: 5e klasse - Poule D 
 Thuiswedstrijden: Maandag 20.00 uur 
 Cees van der Arend, Kees Kouwenhoven en Sjaak Kouwenhoven 
  
Team 5 | Duo competitie: 5e klasse - Poule F 
 Thuiswedstrijden: Maandag 20.00 uur 
 Bert Stap, Trudy van Dijk, Anton Hendriks en Jan van den Ende 
  
Team 6 | Duo competitie: 5e klasse - Poule I 
 Thuiswedstrijden: Vrijdag 20.00 uur 
 Joop van Nierop, Koos Hofland, Greet van der Kruk en Ferry Melein 
  
Team 7 | Duo competitie: 5e klasse – Poule E 
 Thuiswedstrijden: Vrijdag 20.00 uur  
 Ton Zuidgeest, Jos Kouwenhoven en Jorinde van de Kruk 

 

 
Sander Kuyvenhoven staat klaar om de service van Rutger Carelse te ontvangen.  

Smash (M) 1  tegen De Toekomst 1 in de tweede divisie  poule D op 9 februari 2019. 
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Kindertafeltennisfeest voor basisscholieren 
Speciaal voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de 

basisscholen uit Monster en Poeldijk is er het Kinder Tafeltennisfeest. Op 

4 januari 2019 beleefden 36 kinderen bij tafeltennisvereniging Smash 

het Kindertafeltennisfeest. 

Het feest werd voor de 50ste keer bij Smash georganiseerd. Om dit te 

vieren werd de dag officieel geopend door wethouder Varekamp van de 

gemeente Westland. Na een kort openingswoordje was het de wethouder 

die, onder toezicht van alle deelnemers en heel veel ouders, de eerste 

bal van het toernooi sloeg. Hij moest het opnemen tegen drie jeugdige 

deelnemers aan het toernooi. Dat de wethouder best een balletje kan 

slaan, liet Mark van MJ Tafeltennis zien. Samen speelden ze met twee 

balletjes tegelijk!  

Opening Kindertafeltennisfeest door wethouder Varekamp. 

Na de opening konden alle deelnemers aan de slag in de 

tafeltennisspeeltuin onder leiding van Jeroen en Mark van MJ Tafeltennis. 

Er waren twaalf opstellingen neergezet in de sportzaal die allemaal iets 

te maken hadden met tafeltennis. Zo waren er kleine tafeltennistafels, 

robots maar ook push-tafeltennis. Dit laatste is een variant waarbij het 

netje boven de tafel hangt en het balletje er onderdoor moet worden 

‘gepusht’. De oefeningen hadden meestal te maken met goed mikken, 

iets wat met tafeltennis natuurlijk ontzettend belangrijk is. 
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Tafeltennisspeeltuin van MJ Tafeltennis. 

Voordat het toernooi van start ging, vertelden Jeroen en Mark nog wat 

over tafeltennis. Ze lieten zien dat je zelfs met een koekenpan kan 

tafeltennissen, of met een heel klein batje. En als klap op de vuurpijl 

speelden Jeroen en Mark zelfs met vijf tafeltennisballen tegelijk. 

Toernooi 

Ook dit jaar werd een voorronde en een hoofdtoernooi georganiseerd. 

Na de voorronde werden de deelnemers op sterkte ingedeeld en kwamen 

de sterkere spelers in de finale poule en de minder goede spelers in de 

troostfinale. 

Jongens groep 5/6 

De jongens groep 5/6 was de kleinste groep deelnemers: hierdoor 

hadden zij geen voorronde. Het was gelijk voor de prijzen, de acht 

jongens werden daarom ingedeeld in één poule waarin ze gedurende de 

middag allemaal een keer tegen elkaar speelden. Na 28 wedstrijden was 

duidelijk dat Jasper Bol en Nick Kreuter van De Gantel net naast de 

prijzen grepen. Ondanks de spannende wedstrijden waren Joost 

Zuidgeest en Luka Wink net te sterk. De wedstrijd tussen Joost en Luka 

was ook bijzonder spannend. Na 5 sets kwam Joost als winnaar uit de 

strijd, waarbij de laatste set een eindstand had van 11-9. Heel spannend 

dus! 

1. Joost Zuidgeest | De Nieuwe Weg  

2. Luka Wink | Eerste Westlandse Montessorischool 
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Meisjes 

Bij de meisjes groep 5/6 waren er dit jaar 9 deelnemers. Omdat er 

slechts één meisje uit groep 7 was, heeft zij meegedaan met de meisjes 

van groep 5/6. Na een voorronde werden er twee poules van 5 gemaakt, 

een finalepoule en een troostfinale poule. 

In de troostfinale was het een spannende strijd. Ondanks dat het best 

nog wel moeilijk was om de bal goed in het spel te houden, werden alle 

wedstrijden heel fanatiek gespeeld. Sophia Zuidam wist als enige alle 

wedstrijden te winnen. Vervolgens moest er flink gerekend worden: 

zowel Femke als Isis en Jolijn hadden 2 wedstrijden gewonnen. Na het 

tellen van de sets werd duidelijk dat Jolijn tweede was geworden. 

In de finalepoule was er best een groot verschil tussen de 

deelneemsters. Alleen de nummers één en twee hadden in de wedstrijd 

tegen elkaar een extra set nodig om tot een winnaar te komen. En Tess 

Termars wist deze set met 11-8 te winnen, dus werd Loïs Hoevenaar net 

aan tweede. 

Finalepoule meisjes groep 5/6/7 

1. Tess Termars | Eerste Westlandse Montessorischool 

2. Loïs Hoevenaar | De Zeester 

Troostfinale meisjes groep 5/6/7 

1. Sophia Zuidam | De Blinkerd 

2. Jolijn Bol | Verburch-hof 

 
Het toernooi met 9 tafels in de Rinus Nederpelzaal. 
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Jongens groep 7/8 

De jongens groep 7/8 is traditioneel de grootste groep deelnemers van 

het Kindertafeltennisfeest. Ook dit jaar met 19 deelnemers is dat het 

geval. Na de voorrondes speelden 10 deelnemers de finalepoule en 9 

deelnemers de troostfinalepoule. Zowel de finale als de troostfinale 

werden weer onderverdeeld in twee poules, waarna de nummers één 

nog een finale tegen elkaar speelden om te bepalen wie er eerste of 

tweede wordt. 

In de troostfinalepoule weten Sepp Beijer en Quin Voogt de finale te 

behalen. In de finale was het Quin die er 

uiteindelijk met de winst vandoor ging. In de 

finalepoule ging de wedstrijd om de prijzen 

tussen Bram Zuijderwijk en Revy Wartewig. 

Bram wist het nog wel even spannend te 

maken, maar de laatste set verloor hij 

uiteindelijk toch van Revy, zodat Revy de beker 

van de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. 

Finalepoule jongens groep 7/8 

1. Revy Wartewig | De Blinkers 

2. Bram Zuijderwijk | De Blinkerd 

Troostfinale jongens groep 7/8 

1. Quin Voogt | De Gantel 

2. Sepp Beijer | Verburch-hof 

Prijsuitreiking 

Bij de prijsuitreiking ontvingen alle deelnemers, 

uit handen van toernooidirecteur Edwin Bol, 

een oorkonde dat zij hebben deelgenomen aan 

het Kindertafeltennisfeest, en een tas met 

bidon van onze sponsor De Vries 

Verzekeringen/Regiobank. Alle prijswinnaars: 

van harte gefeliciteerd! 

  

Winnaars jongens groep 7/8 

Finalepoule meisjes. 
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Diploma na volgen kennismakingscursus 
Dinsdag 29 januari ontvingen 8 kinderen 

hun BOEMTdiploma. Vanaf 8 januari 

konden zij vier keer op de dinsdagavond 

deelnemen aan een kennismakingscursus 

onder begeleiding van een gediplomeerd 

trainer. 

Nico van Zwet heeft de deelnemers de 

basisbeginselen van het tafeltennisspel 

bijgebracht. Uitgangspunt daarbij was 

BOEMT. Balans, Overspelen, Effect, Mikken 

en Techniek. Het resultaat was een BOEMTdiploma. 

De 8 kinderen hebben eerder dit jaar deelgenomen aan het 

Kindertafeltennisfeest dat voor de vijftigste keer bij Smash in Monster 

georganiseerd werd. Deze dag werd toen geopend door de heer 

Varekamp, wethouder gemeente Westland. 

Enkele deelnemers kennismakingscursus. 

  



15                                                                             Kontakten 307 – februari 2019 

 

David Voois clubkampioen jeugd Smash 
Vrijdag 28 december 2018 vonden de clubkampioenschappen voor de 

jeugd van tafeltennisvereniging Smash plaats in de Rinus Nederpelzaal 

in Monster. 

Rond 14.00 uur begon het kampioenschap. Alle deelnemers speelden 

tegen elkaar. Er werden dus heel wat wedstrijden gespeeld. Mooie en 

soms ook spannende wedstrijden. Julian van Kleef kreeg een 

aanmoedigingsprijs omdat hij verrassend Pepijn versloeg. Uiteindelijk 

was het David die clubkampioen van Smash werd. 

1. David Voois 

2. Juul Wensveen 

3. Ryan Beekenkamp 

Aan het einde van de middag was het tijd voor een potje zaalvoetbal. 

Ondertussen haalde Bert snacks om de hongerige magen te vullen. Rond 

19.00 uur keerde iedereen voldaan naar huis. 

Sander Kuijvenhoven Clubkampioen Smash 
Begin 2019 vonden de clubkampioenschappen voor de volwassenen 

(senioren) bij tafeltennisvereniging Smash in Monster plaats. 

Sander kuijvenhoven in actie. 
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Tien toppers van Smash (groep A) gingen de strijd met elkaar aan om te 

bepalen wie met de titel clubkampioen van Smash naar huis zou gaan.  

De deelnemers werden in twee poules ingedeeld. De nummers 1 en 2 

gingen door naar de halve finale. 

In poule 1 eindigde Sander Kuijvenhoven als eerste en Stefan 

Groenheide als tweede. In poule 2 ging Dick Voois als eerste door en 

Wim Gertenaar als tweede. 

In de halve finale moest Sander het opnemen tegen Wim. In drie games 

(3-0) wist Sander te winnen van Wim en zich dus te plaatsen voor de 

finale. In de andere halve finale nam Stefan  het op tegen Dick. Het 

werd een spannende strijd die uiteindelijk in vijf games (3-2) in het 

voordeel van Stefan beslist werd.  

Sander en Stefan stonden dus in de finale van het clubkampioenschap. 

In een mooie, spannende strijd werd gestreden om de eerste plek. Er 

waren vijf games (7-11, 11-4, 11-8, 4-11 en 11-7) nodig om tot een 

beslissing te komen.  Een beslissing in het voordeel van Sander. De 

clubkampioen van Smash is dus Sander Kuijvenhoven. 

1. Sander Kuijvenhoven 

2. Stefan Groenheide 

Bert tafeltenniskampioen in groep B 

In groep B van het clubkampioenschap van tafeltennisvereniging Smash 

werden de deelnemers in twee poules verdeeld. De nummers 1 en 2 van 

beide poules gingen door naar de halve finale. Kees Kouwenhoven kwam 

daarin uit tegen Anton Hendriks. Bert Stap nam het op tegen Theo van 

der Elst. Theo wist tegen Bert direct de eerste game te winnen, maar 

moest in de daaropvolgende drie games toegeven dat Bert het beste 

spel had. Bert ging dus door naar de finale. In de andere halve finale 

was het Anton die door mocht naar de finale.  

In de finale, Anton tegen Bert, pakte Bert de winst door drie van de vier 

games (4-11, 11-8, 7-11 en 6-11) in zijn voordeel te beslissen. Kees en 

Theo speelden nog om de derde plaats. Deze net-buiten-de-prijzen-

plaats ging naar Theo. Hij won in drie games (11-9, 11-8 en 11-9) van 

Kees. 

1. Bert Stap 

2. Anton Hendriks 
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Jorinde clubkampioen Smash in groep C 

In groep C kreeg Jorinde van der Kruk het kampioenschap niet cadeau. 

Ze had vier games (11-7, 11-4, 7-11 en 11-6) nodig om Arthur te 

verslaan. Tegen Jos had ze nog een game extra nodig. In vijf games 

(11-3, 8-11, 11-13, 11-4 en 11-9) wist ze Jos Kouwenhoven de baas te 

blijven. 

1. Jorinde van der Kruk 
2. Jos Kouwenhoven 

 

Stefan en Dick kampioen dubbel 
In groep A eindigden de broers Sander en Maurice als tweede. Stefan en 

Dick wisten alle wedstrijden in hun voordeel te beslissen en werden dus 

de terechte clubkampioenen dubbel. 

1. Stefan en Dick 
2. Sander en Maurice 

Anton en Theo kampioen in groep B 

De clubkampioenschappen dubbel in B groep werd dit jaar gewonnen 

door het gelegenheidsduo Anton Hendriks / Theo van der Elst. Ze wisten 

al hun wedstrijden te winnen. Af en toe wist de tegenstander één game 

te pakken. Meer lieten ze beslist niet toe. Op de tweede plaats eindigden 

Joop van Nierop en Bert Stap. Om de rest achter zich te houden 

moesten ze volop aan de bak. Zo wisten ze nipt, in vijf games, van Jos 

Kouwenhoven / Ton Zuidgeest (12-14, 11-3, 12-10, 10-12 en 5-11) te 

winnen. Ook tegen Ferry Melein en Marco van Cooten hadden Joop en 

Bert vijf games (11-5, 3-11, 11-9, 7-11 en 11-6) nodig om als tweede te 

eindigen.    

1. Anton Hendriks / Theo van der Elst 
2. Joop van Nierop / Bert Stap 

Verenigingsdubbel was weer gezellig 

Ook dit jaar stond weer het verenigingsdubbel op de agenda van de 

clubkampioenschappen. Er werd gespeeld met wisselende 

dubbelpartners. In twee poules werd beslist welke spelers het in de 

finale tegen elkaar op mochten nemen. In de finale namen Alwin en 
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Jannes het op tegen Ferry en Arthur. Een spannende finale die in vijf 

games beslist moest worden. 

Ferry/Arthur begonnen erg sterk door de eerste twee games (6-11 en 8-

11) te winnen. Alwin/Jannes konden na teamberaad de schade inhalen 

door de derde en vierde game naar zich toe te trekken (11-6 en 11-5). 

De beslissende vijfde game werd een spannende, finale waardige game. 

11 punten waren niet voldoende om te bepalen welk gelegenheidsteam 

het beste was. Met een uitslag van 12-14 werd de finale beslist in het 

voordeel van Ferry en Arthur. 

1. Ferry en Arthur 
2. Alwin en Jannes 

Clubkampioenschappen dubbel groep B op 14 januari 2019. Bert en Joop tegen Theo en Anton. 
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Verslag van de algemene ledenvergadering 

van tafeltennisvereniging Smash 
Gehouden op 18 oktober 2018 in de kantine van de Rinus Nederpelzaal 

 

1. Opening en heropening van de vergadering 

Om 20.00 uur opening van de vergadering, meteen gevolgd door een 

heropening, vanwege het ontbreken van voldoende stemgerechtigde 

leden. Aanwezig zijn 15 leden, vier leden hebben zich afgemeld met 

bericht van verhindering. 

Voorzitter Kees Kouwenhoven heet allen welkom en blikt kort terug op 

het afgelopen seizoen. Hij memoreert om te beginnen het overlijden van 

Cock van der Voort. De advertentie namens Smash in de Monsterse 

Courant werd naar verluidt door de familie zeer gewaardeerd. Het 

seizoen is overigens niet geheel zonder zorgen verlopen. Het 

teruglopend ledenaantal is bijvoorbeeld zo’n punt van zorg. Een 

verheugende constatering daarentegen is het feit dat nog steeds veel 

leden zich vrijwillig inzetten en betrokkenheid tonen. Hij roept de leden 

op om zuinig om te gaan met de beschikbare (en ook schaarser 

wordende) middelen. Het licht op tijd uit, bijvoorbeeld en de 

kantinerekening op tijd betalen. En als iemand in zijn kennissenkring een 

potentiële adverteerder weet voor een reclamebord, zal dat zeer 

gewaardeerd worden. 

 

2. Notulen vorige vergadering (21 september 2017) 

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt ongewijzigd 

vastgesteld, met dank aan de notulist. 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Een verzoek van de NTTB om opgave van leden voor een gratis opleiding 

voor trainers. Daarvoor blijkt geen belangstelling. 

Verder per e-mail een vraag van (de afwezige) Clemens van Heijningen 

of er nog iets gedaan wordt aan jubilerende leden; de voorzitter meldt 

dat we die feestelijkheden op een later moment vieren, namelijk ter 

gelegenheid van het verenigingsdubbel na de clubkampioenschappen. 

 

4. Jaarverslagen: 

- Secretariaat 

Aan het begin van het seizoen bedroeg het ledenaantal van Smash 59. 

In de loop van het seizoen konden we 5 nieuwe leden verwelkomen, 

daar stond echter tegenover dat 10 leden ons verlieten, zodat we het 
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seizoen eindigen met 54 leden, 42 senioren en 12 junioren. Eén jeugdlid 

maakte de overstap naar de senioren. 

Op de agenda van bestuursvergaderingen onder andere de pogingen om 

te komen tot een renovatie van de zaal en de (moeizame) contacten met 

de gemeente Westland daarover. Verder de voortdurende inspanningen 

om meer mensen in en om Monster te laten tafeltennissen en om 

potentieel nieuwe leden voor Smash te interesseren. In dat verband 

meldt Dick Voois het bestaan van de harttrimclub Westland, die in Het 

Westerhonk bijeenkomt. Misschien bestaat er bij hen interesse om - 

eventueel op proef - bij ons te komen tafeltennissen. Tenslotte vroeg de 

AVG (met nieuwe regels omtrent de privacy) de nodige aandacht. 

 

- Wedstrijdsecretarissen (senioren en junioren) 

De beide wedstrijdsecretarissen blikken terug op de voorbije 

competities. Vooral bij de jeugd blijft het moeilijk om leden vast te 

houden - als ze al komen. Nu Edwin gaat stoppen met het jeugd-

wedstrijdsecretariaat is Marco Kortekaas bereid gevonden om hem te 

vervangen. Edwin blijft wel bestuurslid. Greet van der Kruk vraagt zich 

af of er bij de jeugd niet ook een duocompetitie ingevoerd moet of kan 

worden, maar volgens Edwin heeft de afdeling daar bezwaar tegen, 

vooral omdat ze geen twee verschillende competities naast elkaar willen. 

 

- Penningmeester 

Aad van de Laar presenteert het financieel verslag en de begroting voor 

het komende jaar en geeft er een toelichting op. Door teruglopende 

inkomsten - met name uit verhuur van de zaal - is er sprake van een 

tekort van bijna 3.000 euro. Op zich niet rampzalig, als het maar niet te 

lang duurt. In dat verband is een lichte contributieverhoging 

noodzakelijk, daarnaast zou een ‘terugkeer’ van De Blinkerd en de 

Montessorischool als huurders welkom zijn. Al willen ze dan wel een 

volwaardige gymzaal, zodat medewerking van de gemeente nodig blijft. 

Aad wijst de leden verder op het belang van deelname aan de Rabobank 

clubactie: die kan eveneens een bescheiden bijdrage opleveren. 

 

- Kascontrolecommissie 

Controleurs Ton Zuidgeest en Dolf ter Horst hebben de stukken terdege 

gecontroleerd en geen aanleiding gevonden tot het maken van op- of 

aanmerkingen. Reden voor het voorstel om de penningmeester te 

dechargeren, hetgeen door de aanwezigen wordt ondersteund. 
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5. Bestuursvoorstellen 

- Jaarrekening en begroting 

De aanwezige leden gaan akkoord met de jaarrekening 2017/2018 en de 

begroting 2018/2019. 

 

- Contributie 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018/2019 als volgt vast te 

stellen: 

- Senioren competitiespelend: € 140,= 

- Senioren niet competitiespelend: € 80,=  

- Senioren competitie-spelend bij een andere vereniging: € 60,= 

- Senioren recreanten: € 80,=  

- Donateur leden: € 40,= 

- Junioren competitiespelend: € 125,=  

- Junioren niet competitiespelend: € 80,= 

De leden gaan akkoord met dit voorstel. 

 

6. Bestuursverkiezingen 

Aftredend zijn penningmeester Aad van de Laar en wedstrijdsecretaris 

jeugd Edwin Bol. Eerstgenoemde is beschikbaar voor een verlenging, 

Edwin stopt als wedstrijdsecretaris jeugd. Zijn vervanger wordt Marco 

Kortekaas, Edwin blijft wel bestuurslid (algemene zaken). De aanwezige 

leden gaan akkoord met deze voorstellen. 

 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Wordt voor 2018/2019 gevormd door Dolf ter Horst en Kees van der 

Arend. 

 

8. Accommodatie 

Contact met de gemeente over een mogelijke renovatie van de Rinus 

Nederpelzaal verloopt op zijn zachtst gezegd moeizaam. Niettemin blijft 

onze inzet er op gericht om wel degelijk tot zo’n renovatie te komen. 

Complicatie is een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen waarin 

een centrale accommodatie voor voetbal, tennis en mogelijk andere 

sportverenigingen wordt bepleit. Concrete voorstellen daartoe blijven 

echter uit. Inmiddels wordt ons verhaal over renovatie van de Rinus 

Nederpelzaal welwillend aangehoord door de gemeente, maar tot nu toe 

heeft dat nog geen enkele beweging opgeleverd. De Montessorischool en 

De Blinkerd hebben beide een voorkeur voor onze zaal voor gymlessen, 

maar dan wel onder de voorwaarde dat ze in een volwaardig uitgeruste 

gymnastiekaccommodatie terecht kunnen. Waar de gemeente dan weer 

voor zou moeten zorgen… 
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Ondertussen zijn de schakelaars van de verlichting nagekeken en 

gerepareerd, waardoor het gevaar van doorbranden geweken is. 

De vloer is dit jaar nog niet in de olie gezet. Dit wordt evenwel niet als 

een groot probleem ervaren. 

 

9. AVG 

De secretaris geeft een uitleg over de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). De nieuwe regels omtrent de privacy vergen de 

nodige administratieve handelingen en ook wordt van de leden gevraagd 

om een ‘toestemmingsverklaring’ te ondertekenen. Daarin wordt voor 

verschillende situaties en omstandigheden gevraagd of leden bezwaar 

hebben tegen publicatie of het doorgeven van hun persoonlijke 

gegevens. Bijvoorbeeld aan de NTTB, voor deelname aan de competitie, 

of aan de plaatselijke krant voor artikelen over Smash. Een ander 

onderdeel van de AVG is een privacy-verklaring die op de website 

gepubliceerd moet worden. 

 

10. Rondvraag 

Daarvan wordt door niemand gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting 

Om 22:30 uur 

 

 

Koos Hofland (Secretaris) 

 

  

Zie de volledige privacy-verklaring op de 

website van Smash (ttvsmashmonster.nl). 
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Uitslagen competitie najaar 2018 jeugd 
Bij de jeugd speelden in de najaarscompetitie twee teams. Beide teams 

hebben een mooi seizoen achter de rug. Tot de laatste wedstrijd was het 

spannend.  

Team 1 in de promotieklasse 

Pepijn, Juul en David gingen de laatste wedstrijd van het seizoen in met 

een achterstand van maar één punt op koploper TOGB 2. De jongens 

van Smash speelden thuis in Monster tegen VVV 2. TOGB 2 speelde ook 

een thuiswedstrijd, in Berkel en Rodenrijs, tegen Rijnsoever 1. Op 1 

december om klokslag 13.00 uur begon Juul in de Rinus Nederpelzaal 

aan de eerste game van de wedstrijd. Op datzelfde moment werd de 

wedstrijd tussen TOGB en Rijnsoever aangevangen. Beide teams wilden 

natuurlijk zoveel mogelijk punten binnenhalen, want het kampioenschap 

stond op het spel. Helaas veranderde er uiteindelijk niets aan het 

verschil tussen beide teams. Zowel Smash 1 als TOGB 2 wonnen met 8-

2. Wel een mooie tweede plaats voor de jongens van Smash 1.  

Team 2 laatste wedstrijd tegen directe concurrent 

Het tweede team speelde de laatste wedstrijd tegen directe concurrent 

ATTC Evo-Repro 1 die uit Alphen aan de Rijn naar Monster waren 

gekomen. Bij aanvang was duidelijk wat er moest gebeuren. ATTC stond 

bovenaan met 66 punten en Smash stond nummer twee met 63 punten. 

Er moest dus gewonnen worden. Helaas eindigde de wedstrijd in een 4-6 

nederlaag. Maar wel een mooie prestatie voor de jongens van team 2. 

Team 1 | Promotieklasse - Poule A   % 
TOGB 2 10 - 74 Pepijn Kortekaas 30 24 80 
Smash (M) 1 10 - 73 Juul Wensveen 30 23 77 
Rijnsoever 1 10 - 60 David Voois 30 20 67 
Taverzo 4 10 - 39     
DOING 1 10 - 28     
VVV 2 10 - 26     

      

Team 2 | 4e klasse - Poule B   % 
ATTC Evo-Repro 1 10 - 72 Ryan Beekenkamp 18 16 89 
Smash (M) 2 10 - 67 Job Voois 8 6 75 
TOV 1 10 - 66  Julian van Kleef 26 16 69 
VVV 4 9 - 30 Wouter Bol 23 6 26 
Docos-wolkyshop.nl 2 9 - 28     
Scylla 6 10 - 27     
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Uitslagen competitie najaar 2018 senioren 
Bij de volwassenen, of senioren zoals het officieel bij de NTTB heet, 

speelden negen teams in de najaarscompetitie.   

Team 2 kampioen in eerste klasse 

Vrijdag 23 november speelde het tweede herenteam van Smash de 

laatste wedstrijd in de competitie tegen Taverzo 3. Een duel om het 

kampioenschap in de eerste klasse. 

Bij aanvang stond Taverzo 3 bovenaan in het klassement. Taverzo 3 had 

65 punten in bezit en Smash 2 volgde, op de tweede plek, met  63 

punten. 

De opstelling van de laatste beslissende wedstrijd van het seizoen 

bestond uit Stefan Groenheide, Reinier Kuyvenhoven en Johan 

Kuyvenhoven. Reinier en Johan behaalden in deze thuiswedstrijd elk 

twee punten. Stefan voegde daar nog eens drie punten aan toe. Hij wist 

dus al zijn wedstrijden te winnen. Ook het dubbel viel positief uit voor de 

heren van Smash. Een winst dus van 8-2 dus. De heren zijn dus 

kampioen geworden in de eerste klasse. 

Bloemen voor de kampioenen van Team 2 op vrijdag 23 november 2018. 

Reinier, Stefan, Edwin en Johan. 
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Team 1 | Landelijk Heren: 2e divisie - Poule A   % 
Hilversum 2 10 - 62 Sander Kuyvenhoven 30 19 63 
SVE 1 10 - 57 Dick Voois 27 17 63 
ENTAC 1 10 - 56 Wim Gertenaar 30 10 33 
Smash (M) 1 10 - 51 Sebastiaan Meertens 3 0 0 
TTC Middelburg 1   10 - 46     
HBC 1 10 - 28     

      

Team 2 | TOP klasse: 1e klasse - Poule C   % 
Smash (M) 2 10 - 71 Stefan Groenheide 30 27 90 
Taverzo 3 10 - 67 Reinier Kuyvenhoven 9 8 89 
Gorkum 2 10 - 56 Johan Kuyvenhoven 18 14 78 
VVV 3   10 - 42 Jacob Kouwenhoven 21 10 48 
Shot '65 3   10 - 42 Edwin Bol 12 2 17 
Dordrecht 1 10 - 22 Piet Vellekoop 0 0 0 

      

Team 3 | Noord: 4e klasse - Poule A   % 
De Treffers (R) 5 10 - 66 Thomas Kouwenhoven 27 20 74 
Pijnacker 1 10 - 66 Theo van der Elst 27 18 67 
Smash (M) 3 10 - 62 Bert Stap 15 8 53 
DHC 8 10 - 50 Lex Verhoog 18 9 50 
VVV 7 10 - 32     
ATTC Evo-Repro 6 10 - 24     

      

Duo team 1 | Duo competitie: 2e klasse - Poule B   % 
SIOK 1 8 - 28 Jacob Kouwenhoven 8 8 100 
Smash (M) 1 8 - 26 Edwin Bol 8 6 75 
HTTV-070 2 8 - 16 Laurens Sanders 4 2 50 
Taverzo 5 8 - 15 Thomas Kouwenhoven 8 3 38 
SETT 2     8 - 15 Piet Vellekoop 0 0 0 
  Stefan Groenheide 0 0 0 

      

Duo team 2 | Duo competitie: 3e klasse - Poule E   % 
Salamanders 7 10 - 43 Clemens v Heyningen 20 7 35 
Taverzo 6   10 - 30 Alwin Vermaat 16 2 13 
HTTV-070 3 10 - 23 Sander Bakker 0 0 0 
Kioti 1 10 - 23     
DHC 1   10 - 19 Invallers    
Smash (M) 2 10 - 12 Trudy van Dijk 2 0 0 
  Bert Stap 2 0 0 

      
      

Duo team 3 | Duo competitie: 4e klasse - Poule C   % 
Salamanders 9   10 - 38 Cees van der Arend 20 8 40 
Taverzo 12 10 - 27 Sjaak Kouwenhoven 10 4 40 
ATTC Evo-Repro 4 10 - 25 Kees Kouwenhoven 8 3 38 
HTTV-070 5 10 - 24     
Docos 7 10 - 19 Invaller    
Smash (M) 3 10 - 17 Jorinde van de Kruk 2 0 0 

      



Kontakten 307 – februari 2019                                                                            26 

  

      

Duo team 4 | Duo competitie: 4e klasse - Poule B   % 
SETT 3    10 - 43 Bert Stap 8 3 38 
Pingwins 4 10 - 27 Trudy van Dijk 18 6 33 
Taverzo 16 10 - 25 Anton Hendriks 12 3 25 
Salamanders 10 10 - 22 Jan van den Ende 0 0 0 
Pijnacker 3 10 - 19     
Smash (M) 4 10 - 14 Invaller    
  Koos Hofland 2 1 50 

      

Duo team 5 | Duo competitie: 4e klasse - Poule A   % 
SVN 3 10 - 41 Ferry Melein 14 2 14 
Salamanders 11    10 - 31 Koos Hofland 10 1 10 
Docos 6 10 - 27 Greet van der Kruk 8 0 0 
DVC 1 10 - 26 Joop van Nierop 0 0 0 
Taverzo 15   10 - 16     
Smash (M) 5 10 - 9 Invallers    
  Bert Stap 6 3 50 
  Trudy van Dijk 2 0 0 

      

Duo team 6 | Duo competitie: 5e klasse - Poule A   % 
DOING 2 10 - 41 Ton Zuidgeest 18 7 39 
Salamanders 12 10 - 34 Jorinde van de Kruk 10 3 30 
Kioti 2 10 - 27 Jos Kouwenhoven 12 2 17 
SETT 4 10 - 24     
Smash (M) 6 10 - 17     
VVV 10 17 - 7     

 

Sebastiaan Meertens in actie in de tweede divisie poule D  tegen De Toekomst 1 op 9 februari 2019. 
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Uit de oude doos  
(december 1971) 

Tafeltennistitelstrijd Monsterse  
schooljeugd wint aan belangstelling 
 
Monster - De Monsterse tafeltenniskampioenschappen voor de schooljeugd 
beginnen duidelijk aan belangstelling te winnen. Schreven vorig jaar 90 scholieren 
in, gisteren gingen er 158 in de slag: 52 meisjes en 106 jongens. Het grote aantal 
heeft tot enkele organisatorische problemen geleid, die de tafeltennisvereniging 
Smash echter alle kon oplossen. Het kreeg niet alleen de beschikking over zalen 
in de Acaciastraat maar ook over het gymnastieklokaal aan de Rembrandtstraat. 
Tevens stelde zustervereniging MVO tafels beschikbaar voor het monstertoernooi. 
 

Gistermorgen begonnen de zeskampen. 
In verband met de tijd is niet tot 21 maar 
tot 15 punten gespeeld. 's Middags 
gingen tien, zeven en twee achtkampen 
van start. De nummers één en twee van 
elke poule plaatsten zich voor de finale 
die vanmiddag is verspeeld. Om de titel 
van scholierenkampioen van Monster 
duelleerden 32 jongen en 16 meisjes. Er 
zijn voor beide groepen drieprijzen 
beschikbaar gesteld, terwijl de finalisten 
gerechtigd zijn deel te nemen aan de 
nationale scholierenkampioenschappen, 
die in de week na Pasen worden 
gehouden. 
 
Vanmorgen hadden in de zaal aan de 
Acaciastraat wedstrijden voor 
schoolteams plaats. Naast een 
persoonlijk aandenken voor de spelers en 
speelsters van de winnende teams is 
tevens een grote wisselbeker uitgeloofd, 
zowel bij de jongens als meisjes. 
 
 
 

Hoe leer ik goed serveren? Voor Mirella  
Joovenaar geen enkel probleem. Smash- 
voorzitter M. Nederpel helpt haar immers. 
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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 15.00 - 17.00 Kinderopvang 2Samen 
 18.30 - 19.30 Smash: Training jeugd 
 20:00 - 22:00 Smash: Recreanten 

   

Woensdag 18:45 - 20.15 Smash: Training jeugd 
 20:15 - 22:00 Smash: Vrij spelen senioren 

   

Donderdag 16.00 - 17.00 Kinderopvang Simba  
(eerste donderdag van de maand) 

   

Vrijdag Ochtend Basisschool De Blinkerd (incidenteel) 
 17:30 - 19:00 Karateclub Kimé (t/m 28 februari) 
 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) 

 

 
Rinus Nederpelzaal 

 



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.glascomtuinbouw.nl www.looijeagf.nl 

 

 
www.heineken.com www.wubbenbauer.nl 

  
www.janssen-vanoosten.nl www.devriesverzekeringen.nl 

 
www.ttsport.nl 

 
 

  



 




