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Kontakten 309 – oktober 2019 

Clubblad tafeltennisvereniging Smash uit Monster (gemeente Westland). 

 
 

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 

Veldesteijn 24 

3155 SR 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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Algemene Ledenvergadering 

TTV Smash (Monster) 

Donderdag 10 oktober 2019 

Aanvang 20.00 uur 
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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, 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 vakanties lijken al weer lang geleden, de dagen worden korter en de 

competitie is al weer volop aan de gang. Dit seizoen spelen met maar 

liefst 3 teams op landelijk niveau. Twee senioren teams en een 

juniorenteam. 

 

Binnen de afdeling spelen we nog met een regulier team en 7 duo 

teams. Verder hebben we natuurlijk nog de recreanten op dinsdag 

avond. Deze avond wordt onder bezielende leiding van Nico zeer goed 

bezocht. Natuurlijk is deze avond ook voor leden die gewoon een balletje 

willen slaan. 

  

Binnen de jeugd zijn we een samenwerking met SVN Naaldwijk 

aangegaan. Het lukte niet meer om twee teams op te stellen mede door 

te grote verschillen in niveau binnen de teams. We spelen nu als 

Smash/SVN met twee teams in de jeugdcompetitie waarvan team 1 

landelijk speelt. 

 

Gedurende de zomervakantie is er door een aantal leden hard gewerkt 

om de zaal weer klaar te maken voor de najaarscompetitie. De 

buitenkant van de zaal is weer van een nieuwe laag verf voorzien, hier 

hebben een aantal leden tot wel 5 avonden voor opgeofferd. Voordat er 

geschilderd kon worden moest er eerst aan de achterkant een half bos 

worden omgehaald om ruimte te maken. Ook in de zaal is er het nodige 

onderhoud gedaan, van vervanging van lampen, stellen van een deur, 

leggen van nieuwe plint tot het in de was zetten van de vloer. 

Waarschijnlijk nog wel meer kleine dingetjes die misschien niet altijd 

veel tijd vergden maar wel gedaan moesten worden. 

In ieder geval heel veel dank voor al diegene die er tijd voor hebben vrij 

gemaakt.  

 

Als vereniging zijn we 100% afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om 

het hoofd boven water te kunnen houden.  

Mocht er weer eens een beroep op jullie worden gedaan probeer er dan 

tijd voor te maken en denk niet te gauw dat je geen bijdrage kunt 
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leveren. Uitbesteden van alle onderhoud zou tot een onhaalbaar hoge 

contributie leiden. 

 

We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over de toekomst van 

de zaal, maar voorlopig blijft de onduidelijkheid. Ondanks de positieve 

start met de nieuwe wethouder wordt er weer veel gepraat maar weinig 

gezegd. Dit duurt al nu al vijf jaar en zal zeker niet binnen enkele jaren 

worden opgelost. Vandaar dat we besloten te hebben onze oude plannen 

voor de face lift van de kantine weer op te pakken en ermee aan de slag 

te gaan. 

 

We willen proberen om een recreantenmiddag op te gaan zetten. Hier 

hebben we wel weer wat hulp voor nodig van leden die tijd hebben om 

er, zeker bij de start, bij te zijn voor een stukje ondersteuning en 

begeleiding van geïnteresseerden in het spelletje. Ik denk dat de 

recreanten een steeds groter aandeel binnen ons ledenbestand zullen 

krijgen. Veel mensen hebben geen zin meer om in competitie verband te 

spelen. Als recreant ben je wat vrijer om wel of niet te gaan sporten. 

 

Op 10 oktober is onze jaarlijkse ledenvergadering waarin onder andere 

de opknapbeurt van de kantine ter sprake zal komen, we vragen jullie 

toestemming om de kantine flink aan te pakken. 

 

Probeer ook hier aanwezig te zijn om mee te denken over de toekomst 

van de vereniging. De vereniging Smash zijn we met zijn allen!! 

 

Kees Kouwenhoven 

Voorzitter TTV Smash 
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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 10 oktober 2019. 

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 2018/2019 en de begroting 2019/2020 liggen 

vanaf 19:45 uur ter inzage. 

Agenda: 

1.  Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

2. Notulen vorige ledenvergadering (18 oktober 2018) 

 

3. Ingekomen stukken 

 

4. Jaarverslagen: 

          - Secretariaat 

  - Wedstrijdsecretaris senioren 

  - Wedstrijdsecretaris junioren 

  - Penningmeester 

  - Kascontrolecommissie 

5. Bestuursvoorstellen 

  - Goedkeuren jaarrekening 2018/2019 en begroting 2019/2020 

  - Contributievoorstel 
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6. Bestuursverkiezingen 

  - Aftredend:   

  Ferry Melein (wedstrijdsecretaris senioren) 

  Koos Hofland (secretaris) 

  - Verkiesbaar voor een periode van twee jaar: 

  Ferry Melein (wedstrijdsecretaris senioren) 

  Koos Hofland (secretaris)  

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

8. Wat verder ter tafel komt 

  - Aanpassing kantine 

  - Samenwerking met SVN 

  - Opzet tweede recreantengroep 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw komst! 

Koos Hofland, 

Secretaris 

 

  
 

Algemene Ledenvergadering 

TTV Smash (Monster) 

Donderdag 10 oktober 2019 

Aanvang 20.00 uur 
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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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Jaarverslag secretariaat 2018-2019 
 

Bestuur 

Voorzitter: Kees Kouwenhoven 

Penningmeester: Aad van de Laar 

Secretaris: Koos Hofland 

Algemeen bestuurslid: Edwin Bol 

Wedstrijdsecretaris senioren: Ferry Melein 

Niet-bestuurlijke functie 

Wedstrijdsecretaris junioren: Marco Kortekaas 

Commissies 

Jeugdzaken: Edwin Bol, ondersteund door Wim Gertenaar, Sander 

Kuyvenhoven, Bert Stap en Dick Voois 

Bar/kantine: Bert Stap en Ton Zuidgeest 

Clubblad en website: Marco van Cooten 

Communicatie: Marco van Cooten, Wim Gertenaar en Koos Hofland 

Onderhoud: Clemens van Heijningen en Anton Hendriks 

Kascontrole: Dolf ter Horst en Cees van der Arend 

 

Bestuursbijeenkomsten 

 

Het bestuur is het afgelopen seizoen zes keer bijeen geweest. De agenda 

bevatte de gebruikelijke, lopende zaken.  

- Daarnaast lag onder andere - net als de afgelopen jaren het 

geval was - het accent op pogingen tot het verkrijgen van meer 

bekendheid voor tafeltennis in het algemeen en Smash in het bijzonder. 

Het behoud van leden, en niet te vergeten de aanwas van nieuwe leden, 

lijkt steeds moeilijker te worden. Schrale troost: het probleem speelt 

niet alleen bij Smash. Lichtpuntje in dit verband is het succes van de 

dinsdagse avond voor recreanten. Genoeg reden voor het voornemen 

om nog een extra, soortgelijke (of heel andere) doelgroep aan te 

spreken, die dan terecht zou moeten kunnen op een andere avond of 

mogelijk een ander dagdeel (ochtend of middag). Voor een succesvolle 
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start van een dergelijk initiatief zal de inzet van minimaal één, liefst 

twee (of meer) vrijwilligers noodzakelijk zijn. 

- Verder hield het bestuur zich bezig met de gang van zaken rond 

de Rinus Nederpelzaal, de mogelijke komst van een gezamenlijke 

sportaccommodatie met voetballers en tennissers op sportpark Polanen 

en het overleg met de gemeente daarover.  

- Een gebrek aan voortgang in het hiervoor genoemde project, 

plus onze wens om gewoon in onze eigen vertrouwde omgeving te 

blijven tafeltennissen, heeft ervoor gezorgd dat het oude plan voor een 

(gedeeltelijke) renovatie van de Rinus Nederpelzaal weer is komen 

bovendrijven. In eerste instantie wordt gedacht aan een herinrichting 

van de kantine, met name het plafond en de verlichting. Daarnaast zijn 

er wellicht ook andere zaken die aangepakt kunnen worden, Zomaar wat 

ideeën: een smallere bar, een lounge-bank, een televisiescherm en een 

wifi-netwerk. 

- Nadat de afgelopen jaren sprake was van een terugloop van de 

huurinkomsten, is er de verheugende constatering, dat enkele nieuwe 

huurders zich gemeld hebben, waaronder een organisatie voor 

Buitenschoolse Opvang en een bewegingstherapeut voor jeugdigen. 

Mede daardoor zien de vooruitzichten voor meer huuropbrengsten er 

weer iets beter uit. 

- Met de Naaldwijkse tafeltennisvereniging SVN is een 

samenwerking aangegaan voor de nu lopende najaarscompetitie. De 

samenwerking bestaat uit het samenvoegen van twee jeugdteams, met 

leden van Smash en van SVN. Ze komen uit in de landelijk-C competitie 

(Smash/SVN 1) en de eerste klasse van de afdeling (Smash/SVN 2). 

Voor de voorjaarscompetitie is afgesproken dat beide teams door het 

leven zullen gaan als SVN/Smash 1 respectievelijk SVN/Smash 2. De 

samenwerking omvat tevens een gezamenlijke training. 
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Leden 

 

Aan het begin van het seizoen 2018/2019 bedroeg het ledenaantal van 

Smash 54. In de loop van het seizoen konden we 9 nieuwe leden 

verwelkomen. Daar stond tegenover dat ook 9 leden ons verlieten, zodat 

we het seizoen eindigen met 54 leden, 45 senioren en 9 junioren. Eén 

junior maakte de overstap naar de senioren. Overigens zijn drie van de 

nieuwe jeugdleden ingeschreven vanwege de hierboven vermelde 

samenwerking met SVN.  

In de genoemde totale aantallen leden zijn 5 niet-actieve leden niet 

meegeteld, te weten 3 ereleden en 2 leden van verdienste. Worden zij 

wel meegeteld, dan heeft Smash 59 leden.  

Overige activiteiten 

Naast tafeltennissen zijn er dit seizoen traditiegetrouw ook andere 

activiteiten georganiseerd, zoals om te beginnen de gebruikelijke 

klaverjasavonden met Kerst en Pasen. De jaarlijkse barbecue ter 

afsluiting van het seizoen ging helaas niet door vanwege onvoldoende 

belangstelling. Voor de jeugd was er aan het eind van het seizoen 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. 

Oktober 2019, 

Koos Hofland, secretaris   
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Jaarverslag senioren seizoen 2018/2019 
 

In het seizoen 2018/2019 kwamen verschillende 

teams uit in de reguliere- en duocompetitie van de 

Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).  Naast de 

competitie spelende leden is er ook een actieve 

recreantengroep die op dinsdag onder leiding van Nico 

een balletje slaat. 

Rond de jaarwisseling vonden de clubkampioenschappen plaats en in 

april het wissel-dubbel-toernooi. 

Competitie najaar 2018 senioren 

Smash kwam in het najaar van 2018 met negen teams uit in de 

competitie. Drie in de reguliere competitie, waarvan één in de landelijke 

tweede divisie en zes teams in de duocompetitie.  

Eén team kon het kampioenschap vieren. Dit was het tweede team, 

bestaande uit Stefan Groenheide, Reinier Kuyvenhoven, Johan 

Kuyvenhoven, Jacob Kouwenhoven en Edwin Bol. Zij werden kampioen 

in de eerste klasse.  

Uitslagen competitie najaar 2018 

 
Team Klasse Stand Teamleden 

1 2e divisie – A 4e Sander Kuyvenhoven, Dick Voois, Wim Gertenaar 
en Sebastiaan Meertens 

2 1e klasse – C 1e Stefan Groenheide, Reinier Kuyvenhoven, Johan 
Kuyvehoven, Jacob Kouwenhoven, Edwin Bol en 
Piet Vellekoop 

3 4e klasse – A 3e Thomas Kouwenhoven, Theo van der Elst, Bert 
Stap en Lex Verhoog 

Duo 1 2e klasse – B 2e Jacob Kouwenhoven, Edwin Bol, Laurens Sanders, 
Thomas Kouwenhoven, Piet Vellekoop en Stefan 
Groenheide 

Duo 2 3e klasse – E 6e Clemens van Heyningen, Alwin Vermaat, Sander 
Bakker 

Duo 3 4e klasse – C 6e Cees van der Arend, Sjaak Kouwenhoven, Kees 
Kouwenhoven 

Duo 4 4e klasse – B 6e Bert Stap, Trudy van Dijk, Anton Hendriks en Jan 
van den Ende 
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Duo 5 4e klasse – A 6e Ferry Melein, Koos Hofland, Greet van der Kruk en 
Joop van Nierop 

Duo 6 5e klasse – A 5e Ton Zuidgeest, Jorinde van de Kruk en Jos 
Kouwenhoven 

 
Competitie voorjaar 2019 

In het voorjaar van 2019 werden vier seniorenteams van Smash 

kampioen. Het tweede herenteam sloot het seizoen af door in de 

hoofdklasse kampioen te worden. Zij spelen momenteel in de landelijke 

derde divisie. In de vierde klasse werd team 3 van Smash kampioen en 

bij de duo-teams waren het duo 3 en 4 die bovenaan de lijst eindigden. 

 

Uitslagen competitie voorjaar 2019 

Team Klasse Stand Teamleden 

1 2e divisie - 
D 

4e  Dick Voois, Sander Kuyvenhoven, Sebastiaan 
Meertens en Cos Nowé 

2 Hoofdklasse  1e Reinier Kuyvenhoven, Wim Gertenaar, Stefan 
Groenheide, Kelvin Heemstra, Johan Kuyvenhoven en 
Jacob Kouwenhoven 

3 4e klasse - D 1e Thomas Kouwenhoven, Lex Verhoog, Theo van der 
Elst en Bert Stap 

Duo 1 1e klasse - D 4e Stefan Groenheide, Jacob Kouwenhoven, Thomas 
Kouwenhoven en Piet Vellekoop 

Duo 2 2e klasse - C 6e Edwin Bol, Sander Bakker en Laurens Sanders 

Duo 3 4e klasse - B 1e Clemens v Heyvingen en Alwin Vermaat 

Duo 4 5e klasse - D 1e Cees van der Arend, Sjaak Kouwenhoven en Kees 
Kouwenhoven 

Duo 5 5e klasse - F 3e Anton Hendriks, Trudy van Dijk, Bert Stap en Jan van 
den Ende 

Duo 6 5e klasse - I 3e Ferry Melein, Koos Hofland, Greet van der Kruk en 
Joop van Nierop 

Duo 7 5e klasse - E 5e Ton Zuidgeest, Jorinde van de Kruk en Jos 
Kouwenhoven 

 

Toernooien 

Vrijdag 26 april namen 13 Smashers deel aan het wissel-dubbel-toernooi 

voor seniorleden van Smash. Bij dit toernooi heb je geen vaste 

dubbelpartner. Aangezien er een oneven aantal leden aan het toernooi 

deelnam werd er een extra wissel toegepast. Ferry en Edwin (de 

organisatie) vormden deze avond een team. 
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Joop eindigde op een derde plaats, Trudy op een mooie tweede plek en 

het team Ferry/Edwin werd eerste.  

 

26 april 2019 | Joop en Ton tegen Jos en Edwin | Cees en Leon tegen Trudy en Bert.   

Clubkampioenschappen 

Begin 2019 vonden de clubkampioenschappen voor senioren plaats bij 

Smash. Op drie niveaus streden de leden om het kampioenschap. Op het 

hoogste niveau was het Sander Kuijvenhoven die de titel pakte en dus 

clubkampioen van Smash (Monster) werd.  

 

Enkelwedstrijden Dubbelwedstrijden 

    

Groep A Groep A 

1. Sander Kuijvenhoven 1. Stefan en Dick 

2. Stefan Groenheide 2. Sander en Maurice 

    

Groep B Groep B 

1. Bert Stap 1. Anton en Theo 

2. Anton Hendriks 2. Joop en Bert 

    

Groep C Verenigingsdubbel 

1. Jorinde van der Kruk 1. Ferry en Arthur 

2. Jos Kouwenhoven 2. Alwin en Jannes 
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Vooruitblik 

We zijn inmiddels alweer met seizoen najaar 2019 begonnen met tien 

teams in de NTTB competitie (regulier en duo). Twee teams komen uit in 

de landelijke competitie.  

 

Naast tafeltennis als competitiesport willen we ook extra aandacht 

schenken aan tafeltennis als recreatiesport. We hebben op dinsdag 

natuurlijk al een recreantenavond, maar daarnaast willen we proberen 

een recreantenmiddag/ochtend op te zetten. Voor die middag zoeken we 

nog wel vrijwilligers voor de nodige ondersteuning en begeleiding van de 

recreanten. 
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Jaarverslag junioren seizoen 2018/2019 
 

In de ledenvergadering wordt Marco Kortekaas 

benoemd tot wedstrijdsecretaris jeugd. Marco is de 

vader van Pepijn, jeugdlid bij Smash.  

Jeugdzaken binnen Smash 

De begeleiding  van de jeugd  wordt  vorm  gegeven 

vanuit het bestuur. De begeleiding van de jeugd is in 

handen van: 

Marco: wedstrijdsecretariaat, bestuur, toernooien en 

activiteiten 

Bert: competitie en activiteiten 

Dick, Wim en Sander: training, toernooien, competitie 

Nico: training beginners 

 

Trainers 

Het afgelopen jaar is de training afwisselend verzorgd door Dick Voois, 

Wim Gertenaar en Sander Kuijvenhoven. Door een terugloop van het 

ledenaantal werd de training op woensdagavond teruggebracht tot één 

training. Vanaf januari verzorgt Nico een jeugdtraining voor beginners op 

dinsdagavond. 

Aantal jeugdleden 

Begin van het seizoen: 12 jeugdleden 

Eind van het seizoen:  7 jeugdleden 

Competitie 

Zowel in de najaarscompetitie als in de voorjaarscompetitie hebben we 

twee jeugdteams. De uitslagen van de najaarscompetitie 2018 en de 

voorjaarscompetitie 2019 zijn als volgt: 

Najaarscompetitie 

Smash 1 Promotieklasse 2e plaats Juul, David en Pepijn 

Smash 2 4e klasse 2e  plaats Ryan, Julian en Wouter 

(reserve: Job) 

 



Kontakten 309 – oktober 2019                                                                            22 

  

Voorjaarscompetitie 

Smash 1 Promotieklasse 1e plaats Juul, David en Pepijn 

Smash 2 4e klasse 2e  plaats Ryan, Julian en Wouter 

(reserve: Job) 

 

Het eerste team eindigt in het najaar van 2018 op de tweede plaats met 

73 punten, 1 punt achter de nummer 1 uit de poule. In het voorjaar 

2019 lukt het wel en wordt het eerste team, dit keer met 1 punt 

voorsprong op de nummer twee, kampioen in promotieklasse. 

Ook het tweede team eindigt in de najaarscompetitie op de tweede 

plaats in de vierde klasse. Besloten wordt om toch een plaats in de 

derde klasse aan te vragen, zodat het team in de voorjaarscompetitie 

ook daadwerkelijk 3e klasse gaat spelen. Daar halen ze een mooie derde 

plaats. 

In het najaar speelt Ryan het hoogste percentage: 89%. Ryan win 16 

van de 18 wedstrijden. In het voorjaar heeft Juul het hoogste 

winstpercentage: met 24 gewonnen wedstrijden van de 30 gespeelde 

wedstrijden behaalde hij een percentage van 80%. 

Clubkampioenschappen 

Op 28 december speelden de jeugdleden van Smash het 

clubkampioenschap van tafeltennisvereniging Smash uit Monster. David 

Voois werd clubkampioen voor Juul Wensveen en Ryan Beekenkamp 

eindigde als derde. 

Toernooien 

Op 12 januari 2019 doen een aantal jeugdleden mee met de Zuid 

Hollandse Kampioenschappen. David Voois en Pepijn Kortekaas weten 

een mooie derde plaats te behalen in de dubbel B. 

Voor de beginners worden bij Salamanders en VVV op een aantal 

zaterdagen wedstrijden georganiseerd. Vanuit Smash zijn Lucas, Jesper 

en Sander deelnemers aan deze evenementen. 
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Overige activiteiten 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2018/2019: 

 Op 4 januari werd voor de vijftigste keer het Kindertafeltennisfeest 

gespeeld. Dit grote feest werd door de wethouder geopend. In de 

ochtend konden de deelnemers zich vermaken in de 

tafeltennisspeeltuin en in de middag werd het enkeltoernooi 

gespeeld. Acht kinderen kwamen op dinsdag nog 5 keer trainen en 

spelletjes doen onder begeleiding van Nico.  

Opening Kindertafeltennisfeest door wethouder Varekamp. 

 

 Op 18 april werd er door Bert en Edwin een tafeltennisclinic 

georganiseerd voor leerlingen van de Poeldijkse basisscholen ‘De 

Nieuwe Weg’ en ‘Verburchhof’. 75 kinderen hebben kennisgemaakt 

met de tafeltennissport in de sporthal van Verburch. 

 

 De afsluitingsdag werd gehouden op zaterdag 16 juni. Met de groep 

naar Jump XL in Rijswijk: lekker trampoline springen met een patatje 

toe. Een mooie afsluiting van het seizoen, met dank aan de sponsor! 

   

       



Kontakten 309 – oktober 2019                                                                            24 

  

Smash op internet 
 

Onze vereniging is op internet te vinden via ttvsmashmonster.nl, maar 

ook via de social media kanalen zoals twitter en facebook is informatie 

over Smash te vinden. In de periode 1 oktober 2018 tot 30 september 

2019 bezochten 1027 gebruikers onze website. Hier in het kort wat 

cijfers over de website en social media. 

Website ttvsmashmonster.nl 

1027  4802  24 
Gebruikers  paginaweergaven  Bezoekers per week 

 
Best bezochte webpagina's  Downloads clubblad 
1. Homepage 1600  1. 306 - oktober 2018 47 
2. Openingstijden 209  2. 307 - februari 2019 27 
3. tt-app 163  3. 308 - mei 2019 17 
4. Kindertafeltennisfeest 2018 159     
5. Over Smash 159     

 

         

Social Media 

Facebookpagina facebook.com/TTVSmashMonster 

 

35  27  42 
Volgers  Geplaatste 

berichten 
 Gem. bereik per bericht 
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Facebookberichten met het meeste bereik 
 

  
Bereikte mensen 136 Bereikte mensen 98 

 

Twitter twitter.com/TTVSmashMonster 

 

9  
Berichten met de meeste weergaven 

 
1975 weergaven | 2 interacties 
------------------------------------------------------------

 
523 weergaven | 16 interacties 

Volgers  
  

8 

 

Geplaatste berichten  

  

485 

 

Gem. weergaven  
per bericht 
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Smash doet mee aan Rabo ClubSupport 
 

Ook dit jaar doet tafeltennisvereniging Smash mee aan Rabo 

ClubSupport! Vanaf 27 september 2019 is het mogelijk om je stem uit te 

brengen op TTV Smash in Monster. Elke stem is geld waard. 

De stemperiode voor Rabo ClubSupport is van 27 september t/m 11 

oktober 2019. Leden van Rabobank Westland ontvangen voor de 

stemperiode per e-mail een unieke code waarmee een stem uitgebracht 

kan worden. Leden van Rabobank Westland hoeven zich hiervoor niet 

aan te melden. 
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Teamindeling najaar 2019 jeugd 

Team Klasse en teamleden Thuiswedstrijden 

Smash/SVN 1 Landelijk C – Poule D 
Pepijn Kortekaas, Juul Wensveen, David Voois 
en Mark van Dam 

Zaterdag 13.00 
(Smash) 

Smash/SVN 2 1e klasse - Poule A 
Julian van Kleef, Ryan Beekenkamp, Jonathan 
Meuleman en Robbert Breugem 

Zaterdag 13.00  
(Smash) 

 

Teamindeling najaar 2019 senioren 
 

Team Klasse en teamleden Thuiswedstrijden 

1 Landelijk Heren: 2e divisie - Poule C 
Sander Kuyvenhoven, Dick Voois, Cos Nowé en 
Sebastiaan Meertens 

Zaterdag 18.00  

2 Landelijk Heren: 3e divisie - Poule C 
Wim Gertenaar, Reinier Kuyvenhoven, Kelvin 
Heemstra, Johan Kuyvenhoven en Stefan 
Groenheide 

Zaterdag 18.00 

3 Reguliere competitie: 3e klasse - Poule A 
Thomas Kouwenhoven, Lex Verhoog, Theo van 
der Elst, Bert Stap en Jacob Kouwenhoven 

Vrijdag 20.00 

   

1 Duo competitie: 1e klasse - Poule B 
Stefan Groenheide, Jacob Kouwenhoven en 
Thomas Kouwenhoven 

Maandag 20.00 

2 Duo competitie: 2e klasse - Poule E 
Sander Bakker, Laurens Sanders en Edwin Bol 

Maandag 20.00 

3 Duo competitie: 3e klasse - Poule H 
Alwin Vermaat en Clemens van Heyningen 

Vrijdag 20.00 

4 Duo competitie: 4e klasse - Poule E 
Cees van der Arend, Kees Kouwenhoven en 
Joop van Nierop 

Maandag 20.00 

5 Duo competitie: 5e klasse - Poule G 
Bert Stap, Trudy van Dijk, Anton Hendriks en 
Jan van den Ende 

Maandag 20.00 

6 Duo competitie: 5e klasse - Poule H 
Koos Hofland, Ferry Melein en Greet van der 
Kruk 

Vrijdag 20.00 

7 Duo competitie: 5e klasse - Poule I 
Jorinde van de Kruk, Ton Zuidgeest en Jos 
Kouwenhoven 

Vrijdag 20.00 
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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 18.30 - 19.30 Smash: Training jeugd 
 20:00 - 22:00 Smash: Recreanten 

   

Woensdag 11.30 – 12.15 De Blinkerd 
 18:45 - 20.15 Smash: Training jeugd 
 20:15 - 22:00 Smash: Vrij spelen senioren 

   

Donderdag 15.00 - 17.00 BSO 2Samen 
 20.00 - 21.00 Samba lessen 

   

Vrijdag 20:00 - 23:00 Smash: Competitie senioren 

   

Zaterdag 08:45 - 10:15 Socatots (Henk de Zeeuw) 

 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 

 
 

  



 




