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Beste ouders/verzorgers en leden van Smash, 
 
In de eerste plaats hoop ik dat iedereen gezond en wel door de afgelopen periode heen is gekomen.  
Na een abrupt einde van het voorjaarsseizoen en een wellicht nog rustigere zomerperiode ben ik blij 
dat we weer uit kunnen kijken naar een nieuw tafeltennisseizoen. Want…de zomer zit er bijna op en 
we kunnen weer aan de slag! Met een kwartet aan enthousiaste heren in de jeugdcommissie hopen 
we iedereen weer achter de tafel te krijgen!   
 
Coronavirus 
Per 1 juli 2020 kunnen we weer tafeltennissen in onze zaal. Desondanks wil ik iedereen nogmaals 
vragen om je aan de regels te houden tegen het coronavirus. De belangrijkste zijn: 
 Houd 1,5 meter afstand 
 Gebruik het desinfectiemiddel bij binnenkomst 
 Maximaal 4 tafels en 8 spelers; er wordt dus niet gedubbeld 
 Als je niet speelt, ben je in de kantine; er mogen maximaal 14 mensen in 

de kantine zijn 
 Volg de looproutes  

Hoe meer we ons aan de regels houden, hoe meer er hopelijk weer mogelijk is in de toekomst! Meer 
informatie over de maatregelen van de vereniging tegen het coronavirus is te vinden in het 
coronaprotocol (zie bijgevoegde link in de e-mail of op de website). 
 
Trainingen 
Net zoals vorig seizoen zullen er 2 trainingsgroepen zijn, de tijden zijn ook ongewijzigd. Zo is groep 2 al 
een tijdje weer van start en staat Nico weer klaar op elke dinsdag tussen 18:30 en 19:30 uur voor onze 
jongste aanwinsten! Er is tevens de mogelijkheid om (in overleg) ook op zaterdag tussen 11:00 en 
12:00 uur een balletje te slaan.  
 
Voor groep 1 zal Cos vanaf 24 augustus elke maandag van 18:45 tot 19:45 de training verzorgen. Dick 
en Sander doen komend seizoen een stapje terug, maar zullen zo af en toe zeker nog aan de tafel 
verschijnen. Tot slot is er nu al de kans om vrij te spelen op de woensdag tussen 19:00 en 20:00 uur.  
 

Hiernaast zie je een tabel met de groepsindeling, 
kijken even waar je naam staat. Let op: soms kan 
je naam bij beide groepen staan!  
 
Om toch een indruk te krijgen van de opkomst, 
gebruikt Nico voor groep 2 een groepsapp. Het 
voorstel is om dit ook voor groep 1 te doen. Iets 
teveel huiswerk? Voel je je niet lekker of kun je 
om een andere reden niet komen? Stuur even 
een berichtje in de groepsapp, dan worden we 
niet teleurgesteld!  
 
Mocht u/jij hier bezwaar of vragen over hebben, 
stuur dan even een berichtje naar Cos  
(06-22074786 of cos.nowe@gmail.com). 
 
 
 

 

Groep 1 (Cos) Groep 2 (Nico) 
Maandag 

18:45 – 19:45 
Dinsdag 

18:30 – 19:30 
Julius Duivestein Duncan Hagman 

Sander van der Ende Marije Hoeks 
Duncan Hagman Florian Kuyvenhoven 

Marije Hoeks Mees Kuyvenhoven 
Julian van Kleef Pepijn Kuyvenhoven 

Pepijn Kortekaas Boaz Nieuwdorp 
Jesper Kortekaas Sophie Nieuwdorp 

Jonathan Meuleman Luca Simonis 
Kevin Sandifort Stijn Veraar 

Luca Simonis  

Stijn Veraar  

Juul Wensveen  
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Competitie zaterdag 
Naast de trainingen komt ook de competitie er gelukkig weer aan. Op zaterdag 
19 september om 13:00 zullen Marije, Duncan, Stijn en Luca hun eerste 
wedstrijd spelen in onze eigen zaal tegen Scyedam. Hopelijk wordt het voor 
jullie een succesvol, sportief, maar vooral een leuk seizoen!  
 
Over komend seizoen zal richting de competitie spelende jeugdspelers nog 
een aparte e-mail komen. 
 
Toernooien & evenementen 
Vanwege het coronavirus hebben we als jeugdcommissie besloten om vooralsnog geen evenementen 
of toernooien binnen onze vereniging te organiseren. In het najaar zullen we kijken of we richting de 
kerst toch een leuk toernooi kunnen organiseren. We komen hier dus op terug! 
 

Spelregeldiploma 
Om een leuke en eerlijke wedstrijd in de competitie of een toernooi te 
kunnen spelen is het natuurlijk belangrijk dat je de spelregels kent. 
Uiteraard zal je vast al veel weten…maar wist jij ook dat je de bal met 
serveren minimaal 16 cm op moest gooien? 
 
 

Om te zorgen dat iedereen toch de meeste regels wel kent heeft de Nederlandse Tafeltennisbond 
(NTTB) bepaald dat elke speler tussen de 13 en 17 jaar die competitie speelt per 1 juli 2020 een 
Spelregelbewijs moet halen. Echter lijkt het ons veel leuker om iedereen dit te laten halen. Daarom 
zullen de trainers dit komend seizoen mee gaan nemen in de trainingen, zodat hopelijk iedereen het 
Spelregelbewijs zal halen! 
 
Nieuwsgierig? Kijk dan even op www.tafeltennismasterz.nl! 
 
Contact & vragen 
Als Jeugdcommissie vinden we het erg belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan: 

- Heb je een vraag omtrent de trainingen? Spreek de trainer van je groep eventjes aan! 
- Wijzigen er gegevens zoals je adres of telefoonnummer? Stuur even een mailtje naar Edwin! 
- Voor alle overige zaken zoals competitie, toernooien of andere zaken is Cos het eerste 

aanspreekpunt! 
 
Al onze contactgegevens zullen op de website te vinden zijn, zie ook onderstaande link:  
www.ttvsmashmonster.nl/over-smash/bestuur/ 
 
Tot zover onze berichten! We wensen iedereen een sportief en gezellig nieuw seizoen en hopelijk tot 
snel!  
 
Namens de Jeugdcomissie, 
 
Cos Nowé  
Edwin Bol 
Bert Stap 
Nico van Zwet 


