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Smash gaat weer open!
Hoe het vanaf 1 juli zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk.
Binnenkort
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Aanvangstijden
Jeugd
Maandag

18.45 – 19.45

training

Dinsdag

18.30 – 19.30

training beginners

Woensdag

19.00 – 20.00

vrij spelen

Zaterdag

11.00 – 12.00

training beginners

vanaf 12.00

competitie start 13.00 uur

Maandag

vanaf 20.00

competitie/vrij spelen

Dinsdag

vanaf 20.00

recreanten

Woensdag

Vanaf 20.15

vrij spelen

Donderdag

09.00 – 11.30

recreanten (vanaf 16 januari 2020)

Vrijdag

vanaf 20.00

competitie

Zaterdag

vanaf 18.00

competitie landelijk team

Senioren

Competitie en vrij spelen
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.

Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 in Monster (10 juni 2020).
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Dagelijks bestuur
Voorzitter

Kees Kouwenhoven
0174 – 242 579,
c.g.m.kouwenhoven@hetnet.nl

Secretaris a.i.

Edwin Bol
070 – 3969 138, edwin.smash@telfort.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

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

Cees van der Arend en Marco van Cooten

Clubblad / website

Marco van Cooten

Trainers
Jeugd:

Cos Nowé, 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
Senior 17 jaar en ouder *
Competitiespelend
Niet competitiespelend
Recreant
Competitiespelend bij een andere tt vereniging
Niet spelend/donateur
Jeugd t/m 16 jaar *
Competitiespelend
Niet competitiespelend
*Leeftijd op 1 juli

€
€
€
€

71,00
19,00
19,00
19,00
€ 0,00

€ 53,00
€ 19,00

Club
€
€
€
€
€

Totaal
afgerond

74,00
66,00
66,00
46,00
45,00

€ 145,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 65,00
€ 45,00

€ 77,00
€ 66,00

€ 130,00
€ 85,00

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
Beste Smash leden
Normaal kom ik rond deze tijd even
terug op het verloop van de competitie.
Worden
de
degradanten
even
toegesproken en worden de promovendi
in de bloemen gezet. Nu helaas niets van
dit alles. Na 1 maart was het ineens
afgelopen. Natuurlijk ging ook de
Paasklaverjas
niet
door.
De
najaarscompetitie zal er grotendeels
uitzien als de afgebroken voorjaarscompetitie. Hopelijk kunnen we met
extra regels en voorwaarden in juli weer starten met trainingen voor de
najaarscompetitie. Dit wordt verder in het clubblad nog verder toegelicht.
Hopelijk krijgen we snel groen licht om ook de recreanten op
dinsdagavond en de donderdagochtend weer op te kunnen starten.
Leuk om te melden is dat er twee junioren doorstromen naar de senioren.
Jonathan komt ons team versterken om te proberen in de 4e klasse te
handhaven, terwijl Juul met zijn vader Ron een duo team gaat vormen.
Veel succes in ieder geval voor jullie bij de senioren!
In de jeugd gaat er daardoor in ieder geval wel een team verdwijnen.
Hopelijk wordt te zijner tijd de jeugd weer aangevuld met een volgende
lichting jongeren.
Volgens de planning is er vanaf 1 juni het nodige aan het veranderen in
de kantine. Bert, Ton en ondergetekende hebben eind mei de oude bar
vakkundig gesloopt, aannemer Hersbach is inmiddels bezig om de
verbouw vorm te geven. Clemens had van tevoren de elektra en het water
al afgesloten. Hopelijk zijn we voor de herstart van de tafeltennis, op 1
juli, klaar. Mogelijk zal er nog wat werk gedaan moeten worden, mede
door langer dan verwachtte levertijden van sommige onderdelen. We
zullen zien.
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De vloer van de zaal is in ieder geval weer opnieuw in de was gezet door
Dick en Kelvin. Een oefenpartijtje werd gespeeld om te zien of de vloer
weer goed was. Het ziet er naar uit dat de vloer er weer enkele seizoenen
tegen kan.
De seizoensafsluiting in de vorm van de verenigingsBBQ wordt, bij
voldoende belangstelling, mogelijk alsnog begin juli georganiseerd. Het
is dan eigenlijk een beetje om de start van een nieuw seizoen te vieren.
Als afsluiting wil ik jullie allemaal toch een goede vakantie toewensen al
zal die er voor velen anders uitzien als van tevoren gepland.
Uw voorzitter,
Kees Kouwenhoven

Parkeerterrein bij strandopgang Monster is gesloten tijdens intelligente lockdown (28 maart 2020)
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Van de bestuurstafel
Nadat een poging om digitaal te vergaderen niet is gelukt, worden de
bestuursvergaderingen nu netjes met 1,5m afstand gehouden. Ondanks
dat er niet getafeltennist wordt, zijn er zat onderwerpen om te bespreken:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Samenstelling bestuur
Verbouwing kantine
Competitie opgave nieuwe seizoen
Coronacrisis en de financiële positie van onze vereniging: welke
regelingen zijn er waar de vereniging gebruik van kan maken
Invullen verenigingsmonitor (enquête NTTB voor
tafeltennisverenigingen)
Tafeltennis na 1 juli

Sudoku

Kontakten 311 – juni 2020

8

Weer tafeltennissen vanaf 1 juli?
Het is 1 januari 2020, 0:00 uur. Iedereen wenst elkaar weer een gelukkig
nieuwjaar, veel gezondheid en voorspoed. Nu is het bijna 1 juli 2020, en
niemand had kunnen voorspellen dat de wereld er zoveel anders uit zou
zien als die van een half jaar geleden.
Op 15 maart moesten we in verband
met de Corona uitbraak stoppen met
tafeltennissen. De competitie is niet
afgespeeld en trainen en vrijspelen is
maandenlang niet mogelijk. Nu is er
gelukkig weer zicht op dat we waarschijnlijk vanaf 1 juli weer mogen gaan
tafeltennissen.
Tafeltennissen in zomerperiode
Als bestuur hebben we besloten dat we deze zomerperiode de zaal zoveel
als mogelijk zullen openstellen om weer te tafeltennissen. Enerzijds om
elkaar weer te ontmoeten, weer wat meer te bewegen en het spelniveau
weer op niveau te krijgen en anderzijds omdat voor velen de
vakantieperiode er anders uit zal zien dan vooraf gepland.
Stappen naar 1 juli
Hoe het vanaf 1 juli zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. We komen
daar als bestuur nog op terug, maar zoals nu bekend zullen de volgende
stappen nog moeten worden doorlopen:
➢
➢
➢

➢

9

De regering bepaald eind juni definitief of de sportverenigingen met
een binnensport weer open kunnen
NOC*NSF maakt
een
Algemeen
Binnensportprotocol
(naar
verwachting eind tweede week juni beschikbaar)
Op basis van dit protocol maakt de NTTB een Algemeen
Tafeltennisprotocol. Dit protocol moet worden goedgekeurd door
instanties
Aanvullend op het Algemeen Tafeltennisprotocol maken de
tafeltennisclubs protocollen voor de eigen accommodatie. Deze zullen
ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Gemeente
Westland, die feitelijk moet besluiten onder welke voorwaarden
sportverenigingen binnen de gemeente weer open mogen
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➢
➢

Een reserveringssysteem zou onderdeel kunnen zijn van het protocol
De Gemeente Westland zal ook met voorwaarden komen, meestal
gerelateerd aan landelijke maatregelen en de noodverordening
Haaglanden, waaraan de vereniging moet voldoen. Het bestuur moet
tekenen voor de naleving van deze voorwaarden

Competitie met voorwaarden
Ondertussen wordt er gewerkt aan scenario’s onder welke voorwaarden
de competitie vanaf 1 september weer van start kan gaan. Nog niet
duidelijk is of en in welke vorm wellicht ook toernooien weer zullen worden
georganiseerd. Dat vanaf 1 juli weer bijeenkomsten zijn toegestaan voor
groepen van maximaal 100 personen geeft wel mogelijkheden, maar ook
beperkingen in combinatie met de 1,5 meter regel.
We zijn er dus nog niet, maar het vooruitzicht om 1 juli weer te kunnen
tafeltennissen maakt veel goed. De voorwaarden die op onze eigen
vereniging van toepassing zullen zijn, zullen we de komende tijd aan
iedereen bekend maken.
Volg de regels op
Hierbij willen we alvast iedereen verzoeken om de voorwaarden strikt na
te leven. Deze zijn in de eerste plaats belang voor onze eigen gezondheid,
maar ook willen we als vereniging er voor zorgen dat we ook de komende
maanden zonder problemen kunnen blijven tafeltennissen door blijvend
te voldoen aan de gestelde regels.
Hopelijk tot snel achter de tafeltennistafel!!

De basisregels gelden in ieder geval ook bij Smash
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De wereld van tafeltennis digitaal??
De wereld om ons heen verandert snel sinds de coronacrisis. Waar een
hand geven heel normaal was, leven we nu in een 1,5 meter samenleving.
De crisis heeft er ook voor gezorgd
dat de verdere digitalisering weer
een stap vooruit heeft gemaakt:
digitaal vergaderen is inmiddels
niet meer weg te denken en heeft
blijvend een plaats veroverd in
onze
samenleving.
Microsoft
Teams, Zoom en Jitsi zijn zomaar
wat voorbeelden.
De afgelopen maanden is vanuit de NTTB ook ingezet op digitalisering.
Het bestuur van Smash krijgt diverse webinars aangeboden over
verschillende onderwerpen die met de tafeltennissport te maken hebben.
Ook werd onlangs een vergadering van de NTTB digitaal gehouden, waarin
de verenigingen werden bijgepraat over de huidige ontwikkelingen.
Enkele digitale mogelijkheden
De Pingpongbaas-app is een app die is ontwikkelt door de NTTB en
Sportunity. Als vereniging kan je hier je tafels op laten registreren zodat
iedereen weet dat er in Monster getafeltennist kan worden. Daarnaast
kunnen gebruikers van de app elkaar uitdagen en afspraken maken. Op
dit moment wordt de app verder uitgebreid met een reserveringssysteem.
Binnenkort worden alle verenigingen daarover bijgepraat: ook als Smash
zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen om te kijken of we hier
als vereniging iets meer kunnen/moeten.
Onlangs is het Ping Pong portal van start gegaan, een gratis platform
waar verenigingen informatie op uit kunnen wisselen.
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De website www.tafeltennismasterz.nl is al wat langer actief. Op deze
website kan je met je bondsnummer inloggen om meer te weten te komen
over de spelregels van de tafeltennissport. Met wat oefeningen kan je je
eigen kennis testen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle tafeltennissers
hun spelregelbewijs gaan halen. De jeugd tussen 13 en 17 jaar zijn als
eerste aan de beurt: het is de bedoeling dat zij er dit najaar mee aan de
slag gaan.

En vanaf 1 juni is ook de NTTB App beschikbaar in de Appstore en de
Google Play store. De NTTB App is de vervanger van de TTapp. Naast alle
competitiestanden zal de NTTB App ook een digitale ledenpas gaan
bevatten en wordt in de najaarscompetitie proefgedraaid met DWF: het
digitale wedstrijd formulier. Het is de verwachting dat DWF in de
voorjaarscompetitie de nieuwe standaard is. Zie ook elders in dit clubblad.
Het gaat dus hard in de digitale tafeltenniswereld en we houden je op de
hoogte!
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Tafeltennis op donderdagochtend
Vanaf medio januari 2020 had het donderdagochtend team met daarin
Arthur, Dolf, Joop, Albert en vaste reserve Ferry ondertussen een vaste
groep van tafeltennis enthousiastelingen om zich heen weten te
verzamelen.
Met vijf vaste bezoekers en iedere week wisselend een aantal nieuwe
gezichten leek het tafeltennissen op de donderdagochtend een schot in de
roos te zijn. Na wat berichten in de krant en sociale media kwamen al
gauw wat potentiële tafeltennissers naar onze zaal aan de Jan Steenstraat
in Monster.
Ook de sociale binding was vanaf het begin af aan goed voor elkaar.
Tafeltennissen was natuurlijk een belangrijke reden om te komen, maar
de koffie en het praatje nam ook een belangrijke plaats in. En natuurlijk
hoort daar dan ook wat lekkers bij ….
Helaas heeft de coronacrisis er voor gezorgd dat ook deze activiteit moest
worden gestopt. Hopelijk krijgen we de groep binnenkort snel weer bijeen
in onze zaal zodat het tafeltennissen op donderdagochtend weer een
vervolg kan krijgen!
Arthur, Dolf, Joop, Albert en Ferry: bedankt voor jullie inzet om deze
activiteit tot een succes te maken en hopelijk kunnen we snel weer aan
de slag.
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Voorlopig geen dubbelspel voor senioren
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft op 6 juni besloten dat er
voorlopig geen dubbelspel gespeeld worden door volwassenen.
Anderhalve meter afstand bewaren
Hopelijk kunnen we vanaf 1 juli weer tafeltennissen. We moeten echter
wel 1,5 meter afstand bewaren tot andere personen. De NTTB heeft
daarom besloten dat er voorlopig geen dubbelspel voor senioren mogelijk
is. Voor jeugdleden (tot en met 18 jaar) geldt deze regel niet.
Deze maatregel geldt tot het moment dat de eis om minimaal 1,5 meter
afstand te houden komt te vervallen.

Vanaf 1 september verdere versoepelingen
De routekaart van het kabinet geeft aan dat vanaf 1 september het ook
weer mogelijk is wedstrijden te organiseren. Ook dan moeten we echter
rekening houden met de anderhalvemeterregel.
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Corona laat de competitie stoppen
De voorjaarscompetitie van 2020 verliep anders dan andere jaren. Het
coronavirus zorgde voor een vroegtijdig einde van de competitie.
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) besloot de competitie namelijk op
12 maart stil te leggen. De NTTB volgde hierin de adviezen van de
Rijksoverheid en het RIVM. Uiteindelijk is besloten competitie niet meer
op te starten en dus vroegtijdig te beëindigen.

De stand in de competitie tot 12 maart voor de jeugd:
Landelijk Jeugd: Landelijk C - Poule F
Gorkum 2
4 - 33 Juul Wensveen
Hilversum 4
4 - 27 Pepijn Kortekaas
HBC 1
4 - 18 David Voois
Smash (M) 1
4 - 15 Mark van Dam
Scylla 2
4 – 15
Amsterdam 2
4 - 12
1e klasse - Poule A
Taverzo 4
Vriendenschaar 3
Vriendenschaar 2
Rijnsoever 3
Scylla 4
Smash (M) 2

4 – 27
4 – 26
4 – 21
4 – 19
4 - 15
4 - 12

Julian van Kleef
Ryan Beekenkamp
Jonathan Meuleman

5e klasse - Poule B
Smash KC 3
Rijnsoever 6
ATTC Evo-Repro 5
Alexandria '66 4
Dordrecht 3
Smash (M) 3

4 – 31
4 - 30
4 - 24
4 - 23
4- 9
4- 3

Stijn Veraar
Duncan Hagman
Luca Simonis
Marije Hoeks

15

12
9
6
9

8
3
1
1

%
67
33
17
11

ELO
1066
1047
912
815

12
12
12

5
4
3

%
42
33
25

ELO
592
577
502

9
9
9
9

2
1
0
0

%
22
11
0
0

ELO
214
202
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De stand in de competitie tot 12 maart voor de senioren:
Landelijk Heren: 3e divisie – Poule A
Smash (M) 1
3 – 24 Sander Kuyvenhoven
Spaarne 2
4 – 21 Dick Voois
Assen 2
3 – 20 Cos Nowé
SVE 3
3- 9
Wim Gertenaar
US 2
3- 6
Kelvin Heemstra
Sebastiaan Meertens
Senioren reguliere competitie: 3e klasse – Poule E
HTTV-070 5
6 – 37 Thomas Kouwenhoven
Salamanders 6
5 – 29 Theo van der Elst
SVN 2
5 – 27 Bert Stap
SIOK 1
5 – 25 Lex Verhoog
Smash (M) 2
6 – 23 Laurens Sanders
Phoenix 2
5 – 19 Sander Bakker
Duo competitie: Hoofdklasse – Poule B
Smash (M) 1
5 – 21 Johan Kuyvenhoven
Alexandria ‘66 1
5 – 17 Stefan Groenheide
TOP 1
5 – 14 Kelvin Heemstra
Taverzo 1
5 – 10 Reinier Kuyvenhoven
De Treffers (M) 1
5- 8
Twenty-one Up 1
5- 5
Duo competitie: 1e klasse - Poule A
NTTC 1
6 - 24 Jacob Kouwenhoven
VVV 2
6 – 19 Thomas Kouwenhoven
Smash (M) 2
5 - 14
Dordrecht 2
5 – 13
SIOK 1
5- 8
Docos 1
5- 2
Duo competitie: 2e klasse - Poule A
TOG 1
5 – 17 Sander Bakker
Scylla 2
5 - 16 Edwin Bol
Smash (M) 3
6 - 14 Laurens Sanders
NN Rotterdam 1
6 - 14
Sorry 1
5 - 12
Taverzo 3
5- 7
Duo competitie: 3e klasse - Poule H
VVV 3
5 - 20 Clemens van Heyningen
DOING 2
5 - 17 Alwin Vermaat
Salamanders 5
6 - 16
Kioti 1
6 - 14 Invallers
Smash (M) 4
6 - 13 Bert Stap
Taverzo 8
6- 5
Joop van Nierop
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6
6
9
3
3
0

6
5
6
2
2
0

%
100
83
67
67
67
0

ELO
1960
1919
1762
1840
1731
1900

18
18
18
0
0
0

9
6
5
0
0
0

%
50
33
28
0
0
0

ELO
1211
1101
1092
1174
1112
1254

6
10
4
0

5
8
3
0

%
83
80
75
0

ELO
1630
1626
1731
1697

10
10

9
2

%
90
20

ELO
1537
1211

8
10
6

6
6
1

%
75
60
17

ELO
1254
1251
1112

8
10

5
5

%
63
50

ELO
1169
1122

4
2

1
0

25
0

1092
1059
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Duo competitie: 4e klasse - Poule G
DOING 4
6 - 23 Bert Stap
Salamanders 8
6 - 21 Cees van der Arend
VVV 6
6 - 20 Kees Kouwenhoven
TZM 2
6 - 11
Taverzo 11
6- 8
Smash (M) 5
6- 7
Duo competitie: 4e klasse - Poule F
TZM 1
6 - 23 Anton Hendriks
Salamanders 9
5 - 15 Trudy van Dijk
DHC 4
6 - 15 Joop van Nierop
DVC 2
6 - 13
Smash (M) 6
6 - 12 Invaller
VVV 7
5- 7
Ferry Melein
Duo competitie: 5e klasse - Poule I
Smash (M) 7
6 - 20 Ferry Melein
HTTV-070 5
6 - 19 Jannes Drogt
Combat 4
5 - 12 Greet van der Kruk
Pijnacker 6
6 - 12 Jan van den Ende
Pa Duy 2
6 - 12
DVC 3
5 - 10 Invaller
Jorinde van de Kruk
Duo competitie: 6e klasse - Poule E
Smash (M) 8
5 - 18 Ton Zuidgeest
VVV 13
6 - 16 Jorinde van de Kruk
S '70 4
5 - 13 Jos Kouwenhoven
SETT 4
5 - 11
TOG 5
4 - 10
HTTV-070 6
5- 7

4
10
8

2
3
1

%
50
30
13

ELO
1092
1003
892

12
12
0

5
4
0

%
42
33
0

ELO
972
947
1059

2

1

50

922

10
8
4
0

7
5
2
0

%
70
63
50
0

ELO
922
915
806

2

2

100

818

8
4
8

7
3
3

%
88
75
38

ELO
814
818
697

Donderdagochtend tafeltennis
Gezellig onder het genot van een bak koffie, een
balletje slaan. Iedere donderdagochtend is
iedereen van harte welkom. De zaal is open vanaf
9.00 uur.
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Kindertafeltennisfeest in de kerstvakantie
Het is alweer een tijd geleden, maar in de kerstvakantie heeft
tafeltennisvereniging
Smash
weer
het
Kindertafeltennisfeest
georganiseerd en wel voor de 51e keer. Vrijdag 27 december om 12.30
uur stonden 24 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit
Monster en Poeldijk te trappelen om met het toernooi te gaan beginnen.

Kindertafeltennisfeest bij Smash - alle winnaars (27 december 2019)

Groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen
Het toernooi bestond uit een voorronde en een hoofdtoernooi. Bij de
voorronde werden de meisjes bij de jongens ingedeeld en speelden groep
5 en 6 samen en groep 7 en 8. Vanaf het begin werd er weer fanatiek
gespeeld. 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.
Meisjes staan hun mannetje
Dat meisjes ook hun mannetje kunnen staan, werd duidelijk in de
voorronde van groep 5/6. Marit wist alle wedstrijden in de poule te winnen
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en gaf de jongens daarmee het nakijken. Gelukkig voor hen gingen de
drie meiden met elkaar de strijd aan. Maar ook in de meiden poule wist
Marit alle wedstrijden te winnen en ging er met de eerste plaats vandoor.
De strijd om de tweede plaats tussen Joyce en Jasmijn werd uiteindelijk
overtuigend gewonnen door Jasmijn.

Kindertafeltennisfeest bij Smash (27 december 2019)

Jongens groep 5/6
Bij de jongens groep 5/6 werden alle deelnemers in het hoofdtoernooi
verdeeld over 3 poules van vier deelnemers. Leuk om te vermelden is dat
Verburch-hof met maar liefst 9 van de 12 deelnemers hofleverancier was
voor de jongens groep 5/6. In de verliezersronde werden misschien wel
de spannendste wedstrijden gespeeld. Maar ook in de troostfinale was het
spannend terwijl de finale poule een duidelijke winnaar had. Yaniek
behaalde daar dezelfde prestatie als zijn zus Marit en werd de winnaar van
de jongens groep 5/6.
Jongens groep 7/8
Ook de jongens groep 7/8 speelden een voorronde, waarna er een
finalepoule werd gespeeld door vier deelnemers en een troostfinale door
5 deelnemers. In beide poules was het bijzonders spannend en in de
troostfinale eindigden Danny en Stijn zelfs op de gedeeld tweede plaats.
Doordat Stijn in de onderlinge wedstrijd van Danny had gewonnen, mocht
hij de zilveren medaille mee naar huis nemen.
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In de voorronde hadden Jesper en Lucas al tegen elkaar gespeeld. Joost
en Joep uit de andere voorronde konden het beiden niet van Jesper en
Lucas winnen en werden vierde en derde in deze finalepoule. De wedstrijd
om de eerste plaats ging dus weer tussen Lucas en Jesper. Waar Lucas in
de voorronde nog wist te winnen, was het nu Jesper die overtuigend de
winnaar werd in deze finale.

Kindertafeltennisfeest bij Smash – prijswinnaars finalepoule groep 7/8 (27 december 2019)

Kindertafeltennisfeest bij Smash –
prijswinnaars meisjes (27 december
2019)
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Dick Voois clubkampioen Smash
Zoals gebruikelijk vinden deze kampioenschappen rond de jaarwisseling
plaats en worden op verschillende niveaus de krachten gemeten. Zo ook
begin dit jaar.

Clubkampioenschappen Smash januari 2020 – Voorgrond: finale B tussen Clemens en Thomas. In het midden:
Finale C tussen Joop en Jannes.

Jannes Drogt kampioen C
De volwassenen, ook wel de senioren genoemd, speelden in drie klassen
(A, B en C). Vrijdagavond 3 januari speelden de klassen B en C hun
enkelwedstrijden. In de C waren het 12 deelnemers die het tegen elkaar
opnamen. Ze werden in twee poules verdeeld waarna de nummers één en
twee doorgingen naar de halve finales. In halve finale was het Jannes
Drogt die Trudy van Dijk wist te verslaan. In de andere halve finale
stonden Kees Kouwenhoven en Joop van Nierop tegen elkaar. Joop wist
de meest punten binnen te slepen en zorgde daarmee dat hij in de finale
het tegen Jannes mocht opnemen. In de finale ging het lange tijd gelijk
op. In de laatste game wist Jannes echter door te breken. Die game wist
hij met 4-11 te winnen van Joop. Jannes dus clubkampioen C.
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1. Jannes Drogt
2. Joop van Nierop
In de B klasse Clemens van Heyningen kampioen
In de B klasse streden 11 deelnemers om de titel. Ook zij werden verdeeld
over twee poules en gingen de nummers één en twee door naar de halve
finales. Dit zorgde voor de volgende halve finales: Thomas Kouwenhoven
tegen Laurens Sanders en Edwin Bol tegen Clemens van Heyningen. Twee
spannende halve finales werden het waarin de games in eerste instantie
gelijk verdeeld werden. Uiteindelijk waren het Thomas en Clemens die een
plek in de finale wisten te bereiken. Die finale pakte goed uit voor
Clemens, waarmee hij clubkampioen B werd.
1. Clemens van Heyningen
2. Thomas Kouwenhoven
Titanenstrijd in groep A
Zaterdag 4 januari was het de beurt aan de sterkste spelers van Smash.
Spelers van het eerste en tweede team die het afgelopen seizoen in de
competitie uitkwamen in de tweede- respectievelijk derde divisie.
Aangevuld met iedereen die het aandurfde om zijn krachten te meten aan
spelers die op landelijk niveau opereren. De deelnemers speelden een
achtkamp en daarmee werd het clubkampioenschap een ware
uitputtingsslag aangezien iedereen zeven wedstrijden moest spelen. En
dan hebben we het alleen nog maar over de enkelwedstrijden. Daarnaast
speelden alle deelnemers ook nog eens mee in het dubbeltoernooi.
In de finale ging het tussen Dick Voois en Sander Kuijvenhoven.
Laatstgenoemde was clubkampioen van de vorige editie van dit toernooi.
In deze editie (2019/2020) toonde Dick Voois zich als sterkste en
veroverde zo de clubtitel. In de dubbeltoernooi in klasse A verliep het Dick
ook goed. Samen met Johan Kuijvenhoven versloegen zij het duo Reinier
Kuijvenhoven / Stefan Groenheide.
1. Dick Voois
2. Sander Kuijvenhoven
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Mark van Dam clubkampioen bij de jeugd
van Smash
Zaterdag 28 december 2019 vonden de clubkampioenschappen jeugd bij
Smash plaats. In de Rinus Nederpelzaal werden de 12 deelnemers
verdeeld in twee groepen. Een groep competitie spelende leden en een
groep niet competitie spelende leden.

Mark van Dam, clubkampioen (28 december 2019)

Jesper Kortekaas kampioen bij beginnende tafeltennissers
De beginners, die ten tijde van de clubkampioenschappen nog geen
competitie spelden, speelden een zevenkamp. De 5 jongens en 2 meisjes
speelden dus heel wat wedstrijden en waren de hele middag zoet met het
strijden om het kampioenschap. In totaal speelden zij 21 wedstrijden. Om
het iets te versnellen was afgesproken dat een wedstrijd gewonnen werd
door diegene die het eerst twee games wint (best-of-3).
Het kampioenschap bleek uiteindelijk te gaan tussen Jesper en Stijn.
Jesper had 3 games (11-9, 9-11 en 11-7) nodig om Stijn te verslaan.
Jesper behaalde het goud en Stijn het zilver.
1. Jesper Kortekaas
2. Stijn Veraar
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Jesper Kortekaas kampioen bij de beginners (28 december 2019)

Mark van Dam clubkampioen
De competitie spelers, speelden een spannende vijfkamp. Spannend
aangezien niemand alle wedstrijden wist te winnen. Ook hier werd
afgesproken dat de winst van een wedstrijd ging naar diegene die het
eerst twee games wint. Uiteindelijk wist Mark de meeste wedstrijden, in
dit geval 3 van de 4 wedstrijden, te winnen. Pepijn, die uiteindelijk als
vierde in de ranglijst eindigde, wist van Mark te winnen. De eerste game
in hun strijd wist Mark te winnen met 11-5. Pepijn kon de wedstrijd echter
keren en wist de volgende games te winnen met 5-11 en 9-11. Voor Mark
had het echter geen gevolgen en zijn kampioenschap kwam niet in gevaar.
Het gevecht om de tweede plek ging tussen David, Pepijn en Juul. Ze
behaalden allemaal 2 punten. David won van Pepijn (11-4 en 11-9), Juul
won van David (6-11 en 9-11) en Pepijn won van Juul (9-11, 11-8 en 1210). Er moest dus gerekend worden door onze wedstrijdsecretaris
junioren. Het resultaat was dat Juul als twee eindigde.
1. Mark van Dam
2. Juul Wensveen
Onder het genot van een patatje vond de prijsuitreiking plaats en werden
de clubkampioenschappen voor de jeugd van tafeltennisvereniging Smash
afgesloten.
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Jeugd actief achter de tafel tijdens clubkampioenschappen
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Digitaal wedstrijd formulier in competitie
De NTTB App is sinds 1 juni te downloaden in de Appstore en Google Play
store. Deze App bevat het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) dat in de
najaarscompetitie naast de papierenversie gebruikt kan worden.
Voorjaar 2021 volledig digitaal
De App is voor iedereen (NTTB-lid of geen NTTB-lid) beschikbaar en biedt
diverse functies, met name op het gebied van wedstrijdsport. De NTTB
App vervangt de huidige ledenpas en bevat ook het Digitale Wedstrijd
Formulier (DWF). Het is de bedoeling dat vanaf voorjaar 2021 het digitale
formulier het papieren formulier volledig vervangt.
Hoe in te loggen
Toegang tot de ledenpas en het wedstrijdformulier is alleen voor NTTBleden. Je gebruikersnaam is je bondsnummer. De bevestigingsmail wordt
verzonden naar het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie
van de NTTB.
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Verbouwing kantine
De verbouwing van onze kantine is van start gegaan. Eind mei stond het
slopen op het programma en begin juni is de aannemer begonnen met de
opbouw van een nieuwe bar en plafond.
Prijzenkast met baksteen
Vrijdag 22 mei hebben Edwin, Aad en Marco de kantine leeggeruimd. Er
werden heel wat verhuisdozen gevuld en de plafondplaten werden alvast
verwijderd. Bij het uitruimen van de prijzenkast kwamen we heel wat
voetbalprijzen tegen. Zijn we nu een tafeltennisvereniging of
voetbalvereniging? Ook lag er een halve baksteen in. Hebben we die ooit
gewonnen of heeft het één of andere sentimentele waarde?
Wie weet het?

Leegruimen van de kantine (22 mei 2020)

Na het leegruimen van de kantine had Clemens alle ruimte om de nodige
leidingen af te sluiten en alvast goed gereedschap achter te laten voor de
slopers die een dag later aan de slag gingen. Die slopers waren Ton, Bert
en Kees. In één ochtend hebben zij heel wat stof doen opwaaien. Het

27

Kontakten 311 – juni 2020

resulteerde in een volle puincontainer en een kantine die klaar is om onder
handen genomen te worden door een aannemer.
Nieuwe bar, plafond en vloer
Begin juni is de aannemer Aad Hersbach aan de slag gegaan met de bouw
van een nieuwe bar en een nieuw plafond. Later zal elektricien Kees vd
Voort elektra aanbrengen en de stoppenkast in de kantine vervangen.
Vervolgens zal de kantine voorzien worden van een pvc-vloer.

Vorderingen in de kantine (10 juni 2020)

Tot slot zal er nog het één en ander geverfd moeten worden. Tegen die
tijd doet het bestuur graag een beroep op enkele leden.
Nieuwe laag olie in zaal
In april hebben Dick en Kelvin de vloer van onze zaal voorzien van een
nieuwe laag olie.
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Kantine van Smash
Momenteel wordt de kantine verbouwd. De kantine die in 1990 werd
opgericht en in 1999 een uitbreiding kreeg.
We verlaten de Acaciastraat
Op 5 september 1990 werd de kantine aan de Jan Steenstraat geopend.
Dat jaar moest Smash, na een verblijf van 23 jaar namelijk afscheid
nemen van zaal en kantine aan de Acaciastraat.
De gemeente Monster zorgde dat aan de zaal (Jan Steenstraat) een
ruwbouw voor een kantine geplaatst werd. Bouwbedrijf Heskes, van
Smash-lid Jos Heskes verzorgde de bouw. Vervolgens ging de
bouwcommissie bestaande uit Jan Bruggeling, Clemens van Heyningen,
Joop van Nierop, Hen van de Laar, Alwin Vermaat, Theo Hogervort en Jos
Heskes zorgen voor de verdere afwerking van de kantine.
Kantine vergroten
In 1999 werd de kantine vergroot door het toestellenhok toe te voegen
aan de kantine. Ook toen weer waren het vele vrijwilligers die onder
leiding van Jos Heskes de klus klaarden.

Vlak voor de sloop van de bar (22 mei 2020).
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Uit de oude doos

Uit: Monsterse Courant – 23 september 1999
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Gebruik van de zaal
De Rinus Nederpelzaal wordt niet alleen gebruikt om te tafeltennissen.
Ook anderen maken gebruik van onze zaal of kantine. Het is daarom van
belang dat wij altijd onze kantine en zaal netjes achterlaten. De tafels
dienen ALTIJD opgeruimd te worden.

Maandag

18.45 - 19.45
20:00 - 23:00

Smash: Training jeugd
Smash: Competitie senioren / vrij spelen

Dinsdag

18.30 - 19.30
20:00 - 22:00

Smash: Training jeugd
Smash: Recreanten

Woensdag

11.30 - 12.15
19.00 - 20.00
20:15 - 22:00

De Blinkerd
Smash: Vrij spelen jeugd
Smash: Vrij spelen senioren

Donderdag

09.00 - 11.30
15.00 - 17.00

Smash: Recreanten
BSO 2Samen

Vrijdag

20:00 - 23:00

Smash: Competitie senioren

Zaterdag

11.00 - 12.00
13:00 - 17:00
18:00 - 22:00

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

Rinus Nederpelzaal (10 juni 2020)
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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

