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Aanvangstijden  

Jeugd   

Maandag 18.45 – 19.45 training groep 1 (trainer Cos) 

Dinsdag 18.30 – 19.30 training groep 2 (trainer Nico) 

Woensdag 19.00 – 20.00 vrij spelen 

Zaterdag 11.00 – 12.00 training beginners 

 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 / trainen 

Donderdag 09.00 – 11.30 recreanten 

Vrijdag vanaf 20.00 competitie 

Zaterdag vanaf 18.00 competitie landelijk team 

 

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 Cos Nowé 

06 – 220 74 786, cos.nowe@gmail.com 

  Senioren Ferry Melein 

06 - 510 48 022, sunnyfer68@gmail.com 

 

Commissies  
Jeugd Cos Nowé, Edwin Bol, Nico van Zwet en Bert Stap 

  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, Nico van Zwet, Sander Kuyvenhoven 

en Dick Voois 

  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 € 71,00 € 74,00 € 145,00 
Niet competitiespelend € 19,00 € 66,00 € 85,00 
Recreant € 19,00 € 66,00 € 85,00 
Competitiespelend bij een andere tt vereniging € 19,00 € 46,00 € 65,00 
Niet spelend/donateur € 0,00 € 45,00 € 45,00 
    

Jeugd t/m 16 jaar *    
Competitiespelend € 53,00 € 77,00 € 130,00 
Niet competitiespelend € 19,00 € 66,00 € 85,00 
    

*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 
Wat een bizarre zomer hebben we dankzij het corona 

virus achter de rug. Velen zijn niet of in ieder geval niet 

ver weg geweest, maar hebben de vakantie in eigen 

land of in eigen tuin gevierd. Mede door het virus is de 

competitie natuurlijk al in maart stilgelegd, maar staat, nu ik dit schrijf, 

gelukkig weer op het punt van beginnen. 

De zaal is wel al vanaf half juli open voor diegene die de behoefte had om 

eindelijk weer eens een bal te slaan. 

Zoals gepland zijn we begin juni begonnen met de sloop van de bar in de 

kantine. Inmiddels is onze vernieuwde kantine bijna klaar, op enkele 

deurposten die nog moeten worden geverfd na. Wij als bestuur zijn erg 

tevreden over het resultaat. Weer een frisse kantine met een moderne 

uitstraling, waarin we jullie en onze gasten weer graag verwelkomen. We 

hopen dat ook jullie content zijn met de vernieuwing. Dank aan die leden 

die de nodige uren hebben geholpen met de benodigde werkzaamheden. 

Ook dank aan Jan van den Ende die de verf heeft gesponsord.  

De competitie gaat weer van start, helaas met nog maar één jeugdteam. 

Bij de senioren hebben we 7 duo teams en 2 reguliere teams. Verheugend 

is wel dat er vanuit de jeugd twee junioren zijn doorgestroomd naar de 

senioren. Juul gaat samen met zijn vader Ron een team vormen. Jonathan 

gaat proberen team 4 in de 4e klasse te houden. Terwijl Pepijn, als junior, 

als invaller bij Clemens en Alwin is ingedeeld. 

Ook de dinsdagavond voor recreanten is al weer bijna twee maanden aan 

de gang, leuk om te zien dat  er ook tijdens de hittegolf steeds spelers 

aanwezig waren. 

De donderdagochtend voor recreanten begon in februari met 5 á 6 nieuwe 

mensen net lekker te lopen toen de corona roet in het eten gooide. Enkele 

van onze leden vingen de nieuwe mensen op om ze het spelletje bij te 

brengen. We hopen dat het toen ontstane groepje weer samen kan komen 

en dat de donderdag kan worden uitgebouwd en self supporting kan 

worden. 
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Helaas is de BBQ afgelopen zomer niet doorgegaan vanwege een veel te 

laag aantal aanmeldingen. Natuurlijk hopen we deze traditie komend jaar 

wel weer op te pakken. 

Op donderdag  8 oktober is weer onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering. Er staan wat bestuurswisselingen op de agenda. De 

winst en verliesrekening wordt toegelicht en ook de begroting voor 

komend seizoen. Wil je inspraak of gaan er zaken niet naar je zin, kom 

dan naar de vergadering en geef jouw mening. Ook laten we zien waar we 

met onze vereniging naar toe willen om ook in de toekomst 

bestaanszekerheid te houden. 

Kees Kouwenhoven 

voorzitter 

 

 
Vernieuwde kantine van Samsh | 14-07-2020  
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Uitnodiging voor de Algemene 

Ledenvergadering van 

tafeltennisvereniging Smash 
Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene 

Ledenvergadering van tafeltennisvereniging Smash, die gehouden zal 

worden in de geheel vernieuwde kantine van de Rinus Nederpelzaal, Jan 

Steenstraat 2 te Monster op donderdag 8 oktober 2020. De 

vergadering wordt georganiseerd rekening houdend met de Coronaregels. 

Aanvang: 20:00 uur 

Mocht blijken dat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan 

sluit de voorzitter de vergadering en schrijft een nieuwe vergadering uit, 

die om 20:15 uur zal aanvangen. 

Het financiële jaarverslag 2019/2020 en de begroting 2020/2021 liggen 

vanaf 19:45 uur ter inzage. 

 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

2. Notulen vorige ledenvergadering (10 oktober 2019) 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslagen: 

a. Secretariaat 

b. Wedstrijdsecretaris senioren 

c. Wedstrijdsecretaris junioren 

d. Penningmeester 

e. Kascontrolecommissie 

5. Bestuursvoorstellen: 

a. Begroting 2020/2021 

b. Goedkeuring jaarrekening 2019/2020 en decharge voor het 

gevoerde beleid 

c. Goedkeuring begroting 2020/2021 
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6. Bestuursverkiezingen 

 

Aftredend:  

- Kees Kouwenhoven (voorzitter) 

- Aad van de Laar (penningmeester) 

(beiden regulier aftredend) 

- Edwin Bol (algemeen bestuurslid) 

- Ferry Melein (wedstrijdsecretaris senioren) 

(beiden vervroegd) 

 

Verkiesbaar: 

- Kees Kouwenhoven: voorzitter (periode van drie jaar) 

- Edwin Bol: secretaris (periode van één jaar) 

- Aad van de Laar: penningmeester (periode van twee jaar) 

- Kelvin Heemstra: wedstrijdsecretaris senioren (periode één jaar) 

- Jannes Drogt: algemeen bestuurslid (periode van twee jaar) 

 

Cos Nowé volgt per 1 augustus 2020 Marco Kortekaas op als 

wedstrijdsecretaris junioren 

 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

8. Toekomst van Tafeltennisvereniging Smash 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Na een bijzonder jaar willen we graag met onze leden weer vooruit kijken 

om een (financieel) gezonde vereniging met voldoende leden te blijven 

zoals we dat nu zijn. Jullie mening is daarin voor het bestuur zeer van 

belang. Zonder tegenbericht rekent het bestuur op je komst! 

Edwin Bol, 

Secretaris a.i. 
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Verslag ledenvergadering Smash 
Om 20.15 opent de voorzitter de vergadering 

voor de 2e keer nadat er om 20.00 uur te 

weinig leden aanwezig waren. 

Aanwezig 12 leden waaronder 4 bestuurs-

leden 6 afmeldingen waaronder Edwin. 

De notulen van de vorige ledenvergadering worden zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

Jaarverslagen 

- secretariaat: geen opmerkingen 

- wedstrijdsecretaris senioren: geen opmerkingen 

- wedstrijdsecretaris jeugd: in het verslag staat in de tabel 

van de competitieresultaten ten onrechte vermeld dat het 2e team in de 

voorjaarscompetitie tweede is geworden in de vierde klasse. Dit had een 

derde plaats in de derde klasse moeten zijn zoals in de tekst daaronder 

is toegelicht.  

- Aad doet verslag van de winst en verliesrekening; hierover zijn geen 

op- of aanmerkingen. 

- kascontrolecommissie, Dolf ter horst en Cees vd Arend geven 

complimenten aan Aad voor de keurige boekhouding en stelt aan de 

vergadering voor de penningmeester  decharge te verlenen voor de 

opgestelde cijfers 2018-2019. De jaarrekening wordt goedgekeurd door 

de vergadering. 

Begroting voor komend seizoen wordt toegelicht. Helaas laat de 

begroting een klein tekort van € 3.180 zien.  Dit wordt 

goedgekeurd door de vergadering. Het voorstel om de 

contributie te verhogen met € 5 wordt aangenomen. 

Er wordt naar gestreefd om uiteindelijk zo snel mogelijk naar een sluitende 

begroting te komen. Er moet actie komen om meer inkomsten te 

verwerven. Liefst meer verhuur van de zaal (aantal huurders stijgt al weer 

1 

2 

3 

4 

5 
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maar moet verder omhoog), en meer reclameborden. We gaan een brief 

samenstellen waarin we leden oproepen om nieuwe sponsors te 

interesseren om een reclamebord in de zaal te hangen. Leden kunnen 

familie, werkgever, vrienden en relaties vragen. 

Oude reclameborden weghalen en oude telefoonnummers aanpassen. De 

aanschaf van een reclamebord komt voor rekening van de adverteerders 

plus € 125 per jaar voor de vereniging. 

Misschien ook op de website een oproep aan nieuwe adverteerders zetten. 

Aad maakt een brief. 

Joop heeft vragen over het nut van het verhogen van de contributie met 

€ 5. Hij vindt dit geen goed signaal gezien de financiële positie van Smash. 

Hij geeft aan nog € 250 euro in de klaverjaspot te hebben: die wil hij 

overmaken naar Aad om verhoging te voorkomen. Discussie Joop en Aad 

waarbij Aad stelt dat onze contributie nog relatief laag is. Uiteindelijk 

wordt het voorstel tot contributie verhoging goedgekeurd. 

Herverkiezing voor 2 jaar van Ferry en Koos. 

 

Nieuwe kascontrole bestaat uit Cees vd Arend en Marco van 

Cooten. 

Jubilarissen Bert 40 jaar, Lex en Stefan 25 jaar lid, worden 

tijdens de clubkampioenschappen gehuldigd. 

Samenwerking met SVN wordt toegelicht, de jeugdteams zijn 

samengegaan om twee redelijk gelijkwaardige teams op de been te 

kunnen houden. Ingeschreven als Smash/SVN waarbij het eerste 

jeugdteam landelijk speelt. De vergadering reageert positief op deze 

ontwikkeling. 

Het voorstel van het bestuur om een recreantenochtend op te starten 

wordt toegelicht. Het ledental blijft redelijk stabiel maar we zien met name 

in ouderen een nieuwe doelgroep om ons ledental wat op te krikken. 

Sporten wordt gestimuleerd, hier willen wij graag op aanhaken. Extra 

6 

7 

8 
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leden is natuurlijk ook extra inkomsten. Enkele leden melden zich aan om 

dit initiatief te ondersteunen en donderdagochtend te komen assisteren. 

Voorstel van het bestuur is om de verbouwing van de kantine nu, na 4 

jaar wachten op de gemeente, toch weer op te pakken en uit te gaan 

voeren. Het is hoog tijd om de kantine aantrekkelijker te maken. Het 

vorige plan zal wat soberder worden uitgevoerd. Plafond, bar, vloer en 

verlichting worden aangepakt. Bekeken wordt of er ook een televisie wordt 

aangeschaft en wifi wordt aangelegd. Er wordt een commissie gevormd 

om een en ander in te vullen. Joop vraagt of er ook een microfoon kan 

komen op de geluidsinstallatie. 

Binnen de club is er onvrede over de competitie indeling. Op vrijdag spelen 

er iedere keer twee teams thuis terwijl er aangevraagd was om alle teams 

gelijktijdig te laten spelen. Door te splitsen naar twee avonden is de 

gezelligheid verdwenen, gaan mensen eerder naar huis wat ook niet goed 

is voor de baromzet. Ferry legt uit dat door wisselingen bij de NTTB er 

nieuwe competitieleiders zijn gekomen die de indelingen maken. We 

hebben simpelweg niet gekregen waar we wel om gevraagd hebben, Ferry 

heeft hiervoor verschillende keren zijn beklag ingediend bij de NTTB. 

Rondvraag 

Joop dankt het bestuur voor de inzet. 

Trudy heeft gevraagd of we niet eindelijk eens nieuwe tenues kunnen 

aanschaffen. Het bestaande is verouderd en heeft eigenlijk nooit lekker 

gezeten. Een andere stof is welkom. Het bestuur gaat zich er over buigen. 

Bert vraagt om aandacht voor de schakelaars van de zaal die soms stinken 

en vervangen moeten worden. 

Kees sluit de vergadering met dank aan allen voor aanwezigheid 

en inbreng. Ook dank aan iedereen die zijn steentje bijdraagt 

aan onze vereniging. Zonder de vele hulp van onze vrijwilligers 

hebben we geen bestaansrecht. 

  

10 
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Jaarverslag secretariaat  

2019-2020 
Bestuur 

Voorzitter:    Kees Kouwenhoven 

Penningmeester:   Aad van de Laar 

Secretaris:    Koos Hofland 

Wedstrijdsecretaris senioren: Ferry Melein 

Algemeen bestuurslid: Edwin Bol 

Begin november 2019 bereikt het bestuur het bericht dat Koos Hofland op 

1 november is overleden aan een hartaanval. Kort daarna wordt in 

besloten kring afscheid genomen van Koos. Onze vereniging verliest één 

van de leden die veel voor onze vereniging heeft betekend. Koos was 

inmiddels 48 jaar lid en was al die jaren fanatiek competitiespeler. Zelfs 

de overstap naar de duo beviel hem de laatste jaren nog prima. Naast het 

tafeltennissen zelf heeft Koos veel voor onze vereniging gedaan. Als 

wedstrijdsecretaris junioren en voorzitter van de jeugdcommissie heeft hij 

bijgedragen aan het jeugdbeleidsplan, waarna onze vereniging in de jaren 

negentig weer 50 jeugdleden had. Zijn andere hobby (verslaggever / 

schrijver) zorgde er voor dat er regelmatig iets in de krant te lezen was 

over onze vereniging. Logisch was dan ook zijn bijdrage aan de PR 

commissie. De laatste jaren na zijn pensionering nam hij de rol van 

verenigingssecretaris op zich. Ondanks dat Koos al wat jaartjes was 

gestopt met zijn werk bij het CBS, heeft Koos helaas niet lang van zijn 

pensioen kunnen genieten. 

Na het overlijden van Koos heeft Edwin Bol de functie van secretaris op 

interim basis overgenomen. 

Niet-bestuurlijke functie 

Wedstrijdsecretaris junioren:  Marco Kortekaas 
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Commissies  

Jeugdzaken: Marco Kortekaas, 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 

Onderhoud: Clemens van Heijningen en Anton Hendriks 

Kascontrole: Cees van der Arend en Marco van Cooten 

 

Bestuursbijeenkomsten 

Het bestuur is het afgelopen seizoen zes keer bijeen geweest. In alle 

vergaderingen kwamen de gebruikelijke, lopende zaken aan de orde. Dat 

het tafeltennisjaar 2019/2020 in vele opzichten anders is gelopen dan we 

vooraf hadden bedacht, zal voor iedereen duidelijk zijn. De volgende 

onderwerpen zijn in de bestuursbijeenkomsten besproken. 

Bestuurssamenstelling 

Het overlijden van Koos, de totale samenstelling van het bestuur en de 

wisseling van beide wedstrijdsecretarissen heeft geleid tot een nieuwe 

samenstelling van het bestuur bij aanvang van het seizoen 2020/2021. 

Na het overlijden van Koos heeft Edwin de functie van secretaris 

waargenomen. Door deze tijdelijke invulling heeft het bestuur besloten 

om de tijd te nemen om naar een nieuwe secretaris te zoeken en voorlopig 

met vier bestuursleden verder te gaan. In de loop van 2020 heeft Edwin 

voorgesteld zich met ingang van het nieuwe tafeltennisjaar verkiesbaar te 

stellen als secretaris. Vervolgens is gevraagd aan beide nieuwe 

wedstrijdsecretarissen of zij zitting willen nemen in het bestuur. Kelvin 

heeft hierop positief geantwoord en Cos wil zich met name richten op zijn 

rol als wedstrijdsecretaris en trainer. Vervolgens is Jannes Drogt bereid 

gevonden om zich als algemeen bestuurslid verkiesbaar te stellen, 

waarmee ook de recreanten nu vertegenwoordigd zijn in het bestuur. 

Ledenwerving 

De samenwerking voor de jeugd met tafeltennisvereniging SVN kreeg in 

het najaar van 2019 een onverwachte wending. SVN gaf aan dat zij wilden 
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stoppen met de jeugd en in goed overleg zijn alle jeugdleden van SVN 

overgekomen naar onze vereniging. 

Naast het jaarlijkse Kindertafeltennisfeest voor basisscholen is met ingang 

van januari de training voor beginners opgezet om de jongste jeugdleden 

kennis te laten maken met de tafeltennissport. Onder leiding van Nico van 

Zwet is dit uitgegroeid tot een enthousiast groepje van zeer jeugdige 

tafeltennistalenten. 

Daarnaast is onder begeleiding van Arthur, Dolf, Albert, Joop en Ferry 

medio januari een start gemaakt met tafeltennis op donderdagochtend. 

Na wat promotie in kranten en op sociale media, wisten medio maart 

inmiddels 5 vaste bezoekers en een aantal wisselende deelnemers de weg 

naar onze speelzaal te vinden. In een zeer goede sfeer werd tussen 9.00 

en 12.00 uur getafeltennist en koffie gedronken. Helaas zorgde de 

coronacrisis dat dit succes tijdelijk moest worden stopgezet. Hopelijk krijgt 

dit in september 2020 weer een succesvol vervolg. 

Begin 2020 werd het ijzeren bord aan de zijgevel vervangen en werd ook 

een nieuw reclamebord aan de voorgevel opgehangen. Deze extra 

bekendheid voor onze vereniging levert inmiddels nieuwe leden op! 

Contacten met de gemeente 

De contacten met de gemeente over onze zaal verliepen ook het afgelopen 

jaar moeizaam en gaven ook weinig duidelijkheid en zekerheid over de 

toekomst. De meest duidelijke berichtgeving hebben we in de krant 

moeten lezen. Het bestuur heeft hieruit de conclusie getrokken dat wij 

voorlopig nog van de Rinus Nederpelzaal gebruik kunnen maken en dat 

het plan Polanen voorlopig geen doorgang zal vinden. Hieraan gekoppeld 

is direct het besluit genomen om de verbouwing van de kantine in de 

zomer van 2020 uit te voeren, zoals ook al was voorgesteld in de ALV van 

oktober 2019. 

Verbouwing kantine 

Op basis van eerdere tekeningen en het besluit uit de ALV van oktober 

2019 is een speciale commissie aan de slag gegaan met het ontwerp en 

de planning van de verbouwing. Na het opvragen van de offertes werd in 

het vroege voorjaar de opdracht gegeven aan de aannemer en de 

elektricien. Met de nodige extra sloop-, opruim- en verfuurtjes van eigen 
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leden beschikken we sinds kort weer over een geheel gerestylede kantine 

en zitten we er weer netjes bij. 

Coronacrisis 

De plotselinge stopzetting van de competitie en kort daarna van alle 

tafeltennisactiviteiten heeft een grote stempel gedrukt op het seizoen 

2019/2020. Uiteraard staat de gezondheid van iedereen bovenaan en 

hebben wij ons als vereniging te houden aan de algemene richtlijnen. De 

richtlijnen vanuit de regering en het RIVM waren daarin zeer duidelijk. 

Ook vanuit de NTTB en de afdeling West is veel informatie ontvangen met 

adviezen / richtlijnen waarmee wij als bestuur aan de slag konden. Ook 

de Gemeente Westland kwam hierin proactief en constructief met 

berichtgeving en was zeker bereid waar mogelijk verenigingen te 

ondersteunen. Eind juni kwam het bericht dat er vanaf 1 juli 2020 weer 

getafeltennist kon worden. Op basis van richtlijnen vanuit de overheid en 

sportbonden is het Coronaprotocol van Smash tot stand gekomen. Hierin 

zijn regels opgenomen voor het gebruik van de sportzaal en voor het 

tafeltennissen. Met deze regels hoopt het bestuur mee te helpen aan een 

veilige sportomgeving zodat het Coronavirus zo min mogelijk kans krijgt 

zich verder te verspreiden. Daarbij wordt een nadrukkelijk beroep gedaan 

op onze leden en bezoekers aan onze vereniging zich aan het protocol te 

houden. 

Naast alle berichtgeving over de coronacrisis werden vele online 

bijeenkomsten georganiseerd en webinars met informatie. Vanuit het 

bestuur werden diverse bijeenkomsten online bijgewoond en ook de 

webinars communicatie en financiën werden gevolgd. Op dit moment 

wordt nog onderzocht in hoeverre onze vereniging in aanmerking komt 

voor een tegemoetkoming van de kosten. 

Leden 

Aan het begin van het seizoen 2019/2020 bedroeg het ledenaantal van 

Smash 54. In de loop van het seizoen konden we 12 nieuwe leden 

verwelkomen. Daar stond tegenover dat ook 12 leden ons verlieten, 

waarvan twee opzeggingen zijn gerelateerd aan de coronacrisis. Aan het 

einde van het seizoen hebben we dus nog steeds 54 leden, 42 senioren 

en 12 junioren. Hierin is de overgang van 2 jeugdleden naar de senioren 
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inmiddels verwerkt. Er zijn nog geen nieuwe leden ingeschreven naar 

aanleiding van de donderdagochtend activiteiten. 

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 

Het afgelopen jaar zijn er drie clubbladen uitgebracht. Daarnaast wordt er 

veel tijd besteed aan de verbetering en het actueel houden van de 

website.  

Traditiegetrouw worden er een aantal andere activiteiten naast het 

tafeltennissen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het kerstklaverjassen. 

Door de Coronacrisis zijn veel activiteiten helaas niet doorgegaan, ook het 

uitje van de jeugd kon helaas geen doorgang vinden. 

Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar is op vele gebieden een bijzonder jaar geweest voor 

onze vereniging. Gelukkig heeft de coronacrisis slechts een beperkte 

negatieve invloed gehad in financieel opzicht en ten aanzien van het 

ledenverlies. Uit alle inzet van heel veel leden wordt de veerkracht van 

een gezonde vereniging duidelijk en ook dat is heel bijzonder om te zien. 

Van website tot donderdagochtend activiteit, van verbouwing tot 

bestuursinzet: er zijn heel wat vrije uurtjes besteed dit jaar om onze 

vereniging in stand te houden. Met de nieuwe wedstrijdsecretarissen en 

bestuurssamenstelling zijn we ook weer klaar voor de toekomst. 

Namens het bestuur een woord van dank aan eenieder die zich op de een 

of andere wijze voor onze club als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt heeft. 

Oktober 2020, 

Edwin Bol,  

Secretaris a.i. 
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Jaarverslag senioren 
Het was een bijzonder verenigingsjaar waar we op 

terugkijken. Op 12 maart werd namelijk door de 

Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) besloten de 

voorjaarscompetitie per direct stil te leggen. 

Leden 

We hebben momenteel 42 seniorleden. Hierin zijn de 5 niet-actieve leden 

(3 ereleden en 2 leden van verdienste) niet meegeteld.  

Competitie 

In het najaar van 2019 kwam Smash met 10 teams uit in de competitie 

van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Drie teams in de reguliere 

competitie en zeven teams in de duo-competitie. Van de drie reguliere 

teams speelden twee teams in de landelijke competitie.  

Het eerste- en derde duo-team wisten kampioen te worden. Helaas 

konden team 1 en 2, uitkomende in de landelijke competitie, zich niet 

handhaven in de tweede respectievelijke derde divisie. 

 

Najaarscompetitie 2019 

Reguliere competitie 

Smash 1 2e divisie 5e plaats Sander, Sebastiaan, Dick en Cos 

Smash 2 3e divisie 6e plaats Wim, Reinier, Kelvin, Johan en Stefan 

Smash 3 3e klasse 4e plaats Jacob, Thomas, Lex, Bert, Theo en Edwin 

Duo-competitie 

Smash 1 1e klasse 1e plaats Stefan, Jacob en Thomas 

Smash 2 2e klasse 4e plaats Sander, Edwin en Lauens 

Smash 3 3e klasse 1e plaats Clemens en Alwin 

Smash 4 4e klasse 5e plaats Joop, Cees en Kees 

Smash 5 5e klasse 2e plaats Bert, Trudy, Anton en Jan 

Smash 6 5e klasse 3e plaats Ferry, Koos en Greet 

Smash 7 5e klasse 5e plaats Jorinde Ton en Jos 

 

In de voorjaarscompetitie van 2020 kwamen 10 teams van Smash uit de 

competitie van de NTTB. Twee teams in de reguliere competitie en acht 

teams in de duo-competitie. De voorjaarscompetitie verliep echter anders 

dan andere jaren. Het coronavirus zorgde voor een vroegtijdig einde van 

de competitie. De NTTB besloot de competitie namelijk op 12 maart stil te 
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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. 

Voorjaarscompetitie 2020 

Reguliere competitie 

Smash 1 3e divisie Afgelast Sander, Dick, Cos, Wim, Kelvin en Sebastiaan 

Smash 2 3e klasse Afgelast Thomas, Theo, Bert, Lex, Laurens en Sander 

Duo-competitie 

Smash 1 Hoofdklasse Afgelast Johan, Stefan, Kelvin en Reinier 

Smash 2 1e klasse Afgelast Jacob en Thomas 

Smash 3 2e klasse Afgelast Sander, Edwin en Laurens 

Smash 4 3e klasse Afgelast Clemens en Alwin 

Smash 5 4e klasse Afgelast Bert, Cees en Kees 

Smash 6 4e klasse Afgelast Anton, Trudy en Joop 

Smash 7 5e klasse Afgelast Ferry, Jannes, Greet en Jan 

Smash 8 6e klasse Afgelast Ton, Jorinde en Jos 

 

De stand van de voorjaarscompetitie tot 12 maart is te vinden in 

Kontakten nummer 311 van juni 2020. In Kontakten nummer 310 van 

december 2019 is eindstand samen met de percentages van de Smashers 

van de najaarscompetitie te vinden. 

Clubkampioenschappen 

Begin januari vonden de clubkampioenschappen voor de senioren plaats. 

Dick Voois was de sterkste deelnemer en pakte de titel ‘Clubkampioen 

Smash’.  

A 1. Dick Voois 

 2.  Sander Kuijvenhoven 

   

B 1. Clemens van Heyningen 

 2. Thomas Kouwenhoven 

   

C 1. Jannes Drogt 

 2. Joop van Nierop 

   

Dubbel 
A 1. Dick Voois / Johan Kuijvenhoven 

 2. Reinier Kuijvenhoven / Stefan Groenheide 
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Handicaptoernooi 

Op 8 november vond namen dertien seniorleden deel aan het 

handicaptoernooi. Van recreant tot tweede-divisie-speler nam deel aan 

het toernooi. Een verschil in klasse leverde een voorsprong of achterstand 

in punten op. Per klasse waren dat 2 punten, met een maximum van 8 

punten. 

 

In de finale kwamen Jannes en Dick tegenover elkaar te staan. Met 3-2 

wist Dick het handicaptoernooi te winnen. 

 

Recreatief tafeltennissen 

Op dinsdagavond en vanaf 16 januari ook op donderdagochtend is het 

mogelijk recreatief te tafeltennis bij Smash. Nico is iedere dinsdagavond 

paraat om een ieder in de Rinus Nederpelzaal te ontvangen en geeft waar 

nodig is tips en advies.  

 

Op de donderdagochtend zijn het Arthur, Dolf, Joop, Albert en Ferry die 

de bezoekers welkom heten. Vanaf 16 januari tot aan de sluiting van de 

zaal vanwege corona werden vijf vaste bezoekers ontvangen en daarnaast 

iedere week wisselend een aantal nieuwe gezichten. Gelukkig kon vanaf 

16 juli iedere donderdagochtend weer om 9.00 uur de zaal open.  
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Jaarverslag junioren 
Net als vorig jaar is de coördinatie van de jeugd in 

handen van Marco Kortekaas. 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, contact met 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. In de loop van het jaar gaat ook 

Cos Nowé meedraaien als trainer. Halverwege het seizoen komt de tweede 

training te vervallen en wordt de woensdagavondtraining vervangen door 

vrijspelen. 

Aantal jeugdleden 

Begin van het seizoen: 9 jeugdleden 

Eind van het seizoen:  13 jeugdleden 

In de najaarscompetitie spelen drie jeugdleden van SVN mee bij onze 

vereniging en hebben we twee combinatieteams onder de naam 

Smash/SVN. Op 1 januari 2020 stopt SVN met de jeugd en komen ook de 

andere jeugdleden over naar onze vereniging. Aan het einde van het 

seizoen gaan 2 jeugdleden over naar de senioren. 

Competitie 

In de najaarscompetitie hebben we twee jeugdteams, in de voorjaars-

competitie hebben we drie jeugdteams. De voorjaarscompetitie wordt 

door de coronacrisis halverwege stopgezet, zodat er geen einduitslag kan 
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worden vastgesteld. De uitslagen van de najaarscompetitie 2019 en de 

indeling van de voorjaarscompetitie 2020 zijn als volgt: 

Najaarscompetitie 
Smash/SVN 1 Landelijk C 6e plaats Juul, David, Pepijn en Mark 
Smash/SVN 2 1e klasse 6e  plaats Ryan, Julian, Robbert en Jonathan 
    

Voorjaarscompetitie 
Smash 1 Landelijk C Afgelast Juul, David, Pepijn en Mark 
Smash 2 1e klasse Afgelast Ryan, Julian en Jonathan 
Smash 3 5e klasse Afgelast Stijn, Marije en Luca 

 

Na het kampioenschap in de voorjaarscompetitie van 2019 kwam het 

eerste team uit in de landelijke competitie. Ondanks een zesde plaats zat 

het puntenaantal van de nummer 3 tot en met 6 dicht bij elkaar (slechts 

14 punten verschil) en werden er nog 35 punten binnengehaald door het 

team van Smash/SVN in deze competitie. Het tweede team had het nog 

wat zwaarder in de eerste klasse. 

In het najaar is Pepijn de speler met het hoogste percentage: van de 23 

gespeelde wedstrijden wist hij er 13 te winnen (57%).  

Clubkampioenschappen 

Op 28 december speelden de jeugdleden van Smash het 

clubkampioenschap van tafeltennisvereniging Smash uit Monster. Mark 

van Dam was (voor Juul Wensveen) de sterkste van de twaalf deelnemers 

en bij de beginners ging Jesper Kortekaas er met de eerste prijs van door. 

Overige activiteiten 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2019/2020: 

Op 9 november wordt een beginnerstoernooi georganiseerd 

voor de jeugdleden van Sett, VVV, Salamanders en SVN. In 

totaal 15 kinderen doen mee aan het toernooi. 

Op 14 december wordt in de eigen Rinus Nederpelzaal een 

ouderjeugd toernooi georganiseerd. Zowel de jeugdleden als 

ouders stonden de hele middag fanatiek achter de tafel. Het was 

gelijk een welkomsttoernooi voor de nieuwe jeugdleden van 

Smash. 

 

 



 
23                                                                         Kontakten 312 – september 2020 

 

Op 27 december werd voor de 51e keer het 

Kindertafeltennisfeest gespeeld. 24 kinderen uit de groepen 5 

t/m 8 van de basisscholen uit Monster en Poeldijk deden mee 

aan dit toernooi.  

De afsluitingsdag kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de 

coronacrisis. 

 

Tenslotte 

Na twee jaar wedstrijdsecretaris jeugd te zijn geweest, neemt Marco 

Kortekaas aan het eind van dit tafeltennisjaar afscheid. Nu Pepijn geen 

competitie meer speelt, geeft Marco het stokje over: Cos Nowé is bereid 

deze functie over te nemen en we wensen Cos daarmee heel veel succes. 

En Marco: mede namens de jeugd en het bestuur, hartelijk dank voor jouw 

enthousiasme en vrije uurtjes die zijn gaan zitten in het organiseren van 

de toernooitjes en het wedstrijdsecretariaat. 

Edwin Bol 

Secretaris a.i. 

 

 
Clubkampioenschappen jeugd Smash | 28-12-2019 
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Smash op internet 
Onze vereniging is op internet te 

vinden via ttvsmashmonster.nl, 

maar ook via de social media 

kanalen zoals twitter, facebook en 

sinds kort instagram is informatie 

over Smash te vinden. In de 

periode 1 september 2019 tot en 

met 1 september 2020 bezochten 

1450 gebruikers onze website. Hier in het kort wat cijfers over de website 

en social media. 

Website ttvsmashmonster.nl 

1450  5449 
Gebruikers 

 
vorig jaar:1027  

 Paginaweergaven 
 

vorig jaar: 4802 

 
Best bezochte webpagina's  Downloads clubblad 
1. Homepage 1653  1. 310 – december 2019 57 
2. Openingstijden 211  2. 309 - oktober 2019 45 
3. Over Smash 205  3. 311 - juni 2020 40 
4. Recreanten 187     
5. Organisatie Smash 172     
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Social Media 

facebook.com/TTVSmashMonster 

57 

Bericht met het meeste bereik. 
 

 

Volgers 
 

Vorig jaar: 35 
 

 

26 

Geplaatste 

berichten 
 

Vorig jaar: 27 
 

 

93 

Gem. bereik per 

bericht 
 

Vorig jaar: 42 

 

  



Kontakten 312 – september 2020                                                                         26 

  

instagram.com/ttvsmashmonster 

Is nog maar kortgeleden van start gegaan. 

4 

Geplaatste 
berichten 

 

 

twitter.com/TTVSmashMonster 

9 

Bericht met de meeste weergaven. 
 

 

Volgers 
 

Vorig jaar: 9 
 

 

13 

Geplaatste 

berichten 
 

Vorig jaar: 8 
 

 

232 

Gem. weergaven 

per bericht 
 

Vorig jaar: 485 
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4 vragen aan Kelvin Heemstra 
Sinds de voorjaars competitie van 2019 speel ik bij 

Smash (M). Nadat we in het najaar seizoen 2018 

tegen elkaar hadden gespeeld was het zo gezellig 

dat Stefan Groenheide mij vroeg om bij Smash te 

komen spelen en ik ja zei. We zijn toen gelijk 

kampioen geworden in de hoofdklasse en 

gepromoveerd naar de landelijke 3e divisie.  

Ik speel op dit moment in het 1e team in de 3e divisie. Waar we gaan 

proberen weer zo snel mogelijk terug te promoveren naar de 2e divisie. 

Ik heb op dit moment een rating van 1731 en ben hard in training om aan 

het einde van het seizoen een rating van minimaal 1800 te hebben.  

Ik heb me verkiesbaar gesteld als wedstrijdsecretaris, omdat het mij leuk 

lijkt iets terug te doen voor de vereniging en dit goed aansluit bij mijn 

andere vrijwilligerswerk.  

1. Wie ben je? 
Ik ben dus Kelvin Heemstra. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben verloofd en hoop 

volgend jaar te gaan trouwen. Mijn verloofde is vaak bij Smash aanwezig 

op de zaterdag als wij thuis spelen en dan kookt ze Grieks voor ons (omdat 

ze zelf oorspronkelijk uit Griekenland komt). Ik heb 1 stiefzoon die is 15 

jaar. Ik woon nu in Rotterdam, maar kom oorspronkelijk uit 

Bergschenhoek. Ik ben hoofd maatvoerder bij Boon Landmeten. Dit houd 

in dat ik digitale ontwerpen maak van wegen, dijken, huizen en heel veel 

andere dingen.  

2. Kelvin en tafeltennis 
Ik ben begonnen met tafeltennis bij Combat uit Bleiswijk op mijn 12e en 

ben toen 2 jaar later naar Wibats gegaan zodat ik daar landelijk jeugd kon 

gaan spelen. Ik kreeg toen der tijd veel vrienden bij Taverzo waar ik van 

mijn 16e  tot 30e heb gespeeld. En nu zit ik lekker bij Smash. Ik ben 

Competitieleider van de reguliere competitie van afdeling west en ook 

interim voorzitter op dit moment. Dit maakt het denk ik makkelijker om 

Smash van dienst te zijn als wedstrijdsecretaris.  
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Heren 2 kampioen in hoofdklasse (Wim, Stefan en Kelvin) | 20-04-2019 

3. Wat doe je naast tafeltennis 
Naast tafeltennis doe ik graag dingen met mijn verloofde, zoals wandelen 

in het bos, naar het strand gaan of gewoon leuk een serie kijken op netflix. 

Ook zijn we sinds kort gaan padellen met spelers van Smash en dit doe ik 

ook heel graag.  

4. (Heimelijk) genoegen 
Sinds 8 maart 2015 ben ik zelf gestopt met het drinken van alcohol en 

sinds 3 jaar werk ik veel met verslaafden. Ik organiseer conventies en 

workshops om verslaafden te helpen. Dit is voor mij het mooiste wat er is 

als je iemand kan helpen en je ziet hem gezonder worden. ik ben blij om 

bij dit programma aangesloten te zijn en mensen kan helpen uit de hel 

van verslaving. 

  
Kelvin Heemstra winnaar van het  

Super Prestige klassement 2019 
 
Het superprestigecircuit 2019 binnen de afdeling West 

bestond uit 8 toernooien. Aan de reeks van 2019 deden 

422 spelers mee van 45 verenigingen. Kelvin eindigde als 

winnaar. 
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Pinnen bij Smash 
Vanaf nu is het nog makkelijker om 

bij Smash je drankjes af te rekenen. 

Onze penningmeester heeft namelijk 

een pin apparaatje aangeschaft. 

Zaterdag 19 september werd deze in 

gebruik genomen door Bert. Geen 

gedoe dus meer met wisselgeld. Met 

pinnen heb je hebt altijd gepast geld 

op zak. Het is snel, veilig en efficiënt.  

Hoe werkt het 

1. Als je het apparaat aanzet vraagt het direct om het bedrag.  
2. De barman/vrouw toetst het bedrag in. 
3. De klant kan zijn pas op het display leggen of insteken.  
4. De transactie is voltooid en het apparaat geeft dat aan.  

Het enige waar je rekening mee moet houden is dat er op het 

toetsenbordje geen komma zit. Bij bijvoorbeeld € 2 toets je in 200.  

Fooi geven 

Het apparaat is zo ingesteld dat er een fooi bijgeplust kan worden. Nadat 

het transactiebedrag is ingevoerd, wordt een optie voor fooien 

weergegeven. De klant kan dan het gewenste bedrag van de fooi invoeren. 

Opladen 

Het opladen gaat met een USB kabel. In de bar is een USB aansluitingen 

aanwezig. Tijdens het opladen kan de kaartlezer gewoon transacties 

accepteren.  
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4 vragen aan Cos Nowé 
Sinds januari 2019 ben ik lid van Smash (M) en 

speel ik in het eerste herenteam. Voorheen 

speelden we in de landelijke 2e divisie, maar nu 

komen we uit in de 3e divisie. Ik heb op dit moment 

een rating van 1762. Per 1 augustus 2020 ben ik 

trainer & wedstrijdsecretaris jeugd. 

1. Wie ben je? 
Ik ben Cos, 23 jaar en geboren en opgegroeid in Vlaardingen. Sinds 4 jaar 

woon ik met mijn ouders en zusjes van 19 en 17 in Maassluis.  

 

Sinds 2 jaar heb ik mijn HBO-opleiding Logistiek afgerond. Ik werk nu  

sinds vorig jaar als voorraadbeheerder van schuur- en doe het 

zelfmateriaal in Zwijndrecht. Daarvoor heb ik verschillende (bij)baantjes 

gehad in de groente- en fruitsector in het Westland (eigenlijk is dat ook 

wel leuker…). 

 

2. Cos en tafeltennis 
Tafeltennis zit eigenlijk wel bij ons in de familie, mijn oom en opa hebben 

jarenlang gespeeld voor NOAD in Schiedam. Vanaf mijn 4e ging ik elke 

zaterdag met mijn opa mee toen hij bardienst draaide. Toen ik 7 jaar was 

ben ik ook door hem begonnen, hij is jarenlang alles voor mij geweest. 

Helaas is hij 5 jaar geleden overleden. 

Tot mijn 21e ben ik bij Scyedam (fusie van NOAD & Branderstad) 

gebleven. Jammer genoeg kreeg ik niet de kans om hoger te gaan spelen 

en voelde ik me er ook niet meer thuis. Daarna heb ik nog één seizoen bij 

Shot’65 in Zwijndrecht gespeeld. Doordat ik in mijn laatste seizoen bij 

Scyedam tegen Smash speelde kwam tussendoor de vraag of ik een 

keertje mee wilde trainen. Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan, haha! 

3. Wat doe je naast tafeltennis 
Naast tafeltennis slaan we soms met een aantal heren een balletje op de 

padelbaan. Ook breng ik graag wat tijd door met mijn vrienden. Een 

enkele ken ik via tafeltennis, maar de meest ken ik al meer dan 10 jaar 
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via de middelbare school. Soms gaan we wat drinken en af en toe een 

paar dagen weg. 

  
Cos in actie | 08-02-2020 

Thuis kijk ik graag een serie of goeie film, zoals James Bond of een 

historische actiefilm. Daarnaast luister ik graag muziek van de band 

Coldplay en Hans Zimmer, de man die de filmmuziek maakte voor grote 

films als The Lion King & Gladiator. Zelf probeer ik af en toe ook een beetje 

wat piano te spelen op het keyboard wat ik in mijn kamer heb staan.   

4. (Heimelijk) genoegen 
Ik ben een ontzettende eigenwijze & slechte verliezer. Een spelletje spelen 

met mij is thuis een gevaarlijke bezigheid en met tafeltennis is dat niet 

anders, haha! Geen idee of het iets is om trots op te zijn, maar opgeven 

doe ik zeker niet! Dan nog liever de lucht in!  

De komende tijd probeer ik ook (indien dit weer kan) mijn bezoekjes in 

Europa te plannen. Sinds een aantal jaar probeer ik veel Europese steden 

te bezoeken zoals Budapest, Lissabon en deze maand Kopenhagen. 

Plekken ontdekken maakt je nieuwsgierig en geeft mij veel energie. 

Ergens de komende tijd hoop ik een rondreis door de Verenigde Staten te 

kunnen maken, dat zou geweldig zijn! 
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Tafeltenniscompetitie weer begonnen 
Maandag 14 september is de competitie van start gegaan. Uiteraard zijn 

alle corona maatregelen nog steeds van toepassing voor onze vereniging. 

Zoals anderhalve meter afstand houden, desinfecteer je handen bij 

binnenkomst en goed ventileren. Alle maatregelen kunnen worden 

nagelezen in het corona protocol. 

Naast het protocol hebben nog een aantal regels / adviezen: 

• Er worden hekjes neergezet om daarmee een pad te maken als 

toegang naar alle tafels en naar de kleedkamers. 

• Tussen de tafels staan geen hekjes. 

• Let op met het oppakken van de bal van een andere tafel. Het is beter 

om de bal even met de schoenen terug te schieten. 

• We adviseren geen telborden te gebruiken om te voorkomen dat deze 

telkens moeten worden ontsmet. Het is wel de bedoeling dat de 

wedstrijden (hardop) geteld worden. 

• Het is de bedoeling dat toeschouwers in de kantine naar de 

wedstrijden kijken. 

• Er kan gewoon gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en de 

douches: let op de 1,5 meter afstand. De middelste douches zijn 

hierdoor niet in gebruik. 

• Na de competitiewedstrijd, aan het einde van de avond graag de tafel 

schoonmaken. 

• Hanteer voor het meerijden de regels van het RIVM: dit is ieders eigen 

verantwoordelijkheid. 

Heel veel succes in de competitie. Laten we alle regels goed toepassen 

zodat er geen aanleiding is dat het virus zich tijdens de wedstrijden 

verspreid en dat de competitie zo lang mogelijk kan doorgaan! 
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Geen dubbel vanwege COVID-19 
Vanwege COVID-19 is er besloten dat de volwassenen geen dubbel meer 

spelen. In de reguliere competitie worden dus 9 enkelwedstrijden 

gespeeld. In de duo competitie wordt voorlopig het dubbel vervangen voor 

enkelwedstrijden waarbij de spelers elke game wisselen. 

Game 1: B-X 

Game 2: A-Y 

Game 3: B-Y 

Game 4: A-X 

Game 5: B-X tot en met punt 5, daarna A-Y 

Ook hier geldt dat het team dat het eerste drie games heeft gewonnen, 

de set heeft gewonnen. 

Het dubbel wordt voorlopig, zolang de corona maatregelen van kracht zijn, 

niet gespeeld. 

 
Desinfecteer je handen  
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Teamindeling najaar 2020 jeugd  

Team Klasse en indeling Thuiswedstrijden 

Smash 1 
- Luca Simonis 
- Duncan Hagman 
- Marije Hoeks 
- Stijn Veraar 

4e klasse - Poule A  
(Reguliere competitie) 
- Smash (M) 1 
- Scyedam 3 
- Smash KC 2 
- Dordrecht 2 
- Scylla 6 

- SETT 2 

Zaterdag  
13.00 uur 

 

Teamindeling najaar 2020 senioren  

Team Klasse en indeling Thuiswedstrijden 

Smash 1 
- Dick Voois 
- Wouter Schoeber  
- Sander Kuyvenhoven 
- Kelvin Heemstra  
- Cos Nowé 

3e divisie – Poule D  
(Landelijk Heren)) 
- Smash (M) 1 
- Spaarne 2 
- Red Stars 3 
- Belcrum 1  
- De Treffers (R) 1 
- Sittard 2                   

Zaterdag  
18.00 uur 

Smash 2 
- Bert Stap 
- Theo van der Elst 
- Lex Verhoog 
- Thomas Kouwenhoven   

3e klasse – Poule B 
(Reguliere competitie) 
- Smash (M) 2 
- SVN 2 
- HTTV-070 5 
- Salamanders 6 

- DOING 1    
- Docos 10 

Vrijdag  
20.00 uur 

Smash 1 
- Ron Wensveen 
- Juul Wensveen  
 

2e klasse – Poule C 
(Duo competitie) 
- De Beer 1 
- NN Rotterdam 1 
- Smash (M) 1  
- Dordrecht 4   
- Twenty-one Up 5   

Vrijdag 
20.00 uur 

Smash 2 
- Laurens Sanders 
- Edwin Bol 
- Sander Bakker  

2e klasse – Poule D 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 2   
- Taverzo 4 
- HTTV-070 1 
- Pijnacker 1           
- DOING 2            
- SETT 2              

Maandag 
20.00 uur 
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Smash 3 
- Alwin Vermaat 
- Clemens van Heyningen 
- Pepijn Kortekaas 

3e klasse – Poule I 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 3 
- DHC 2 
- NN Rotterdam 4   
- TOG 3  
- Salamanders 3    
- Overschie 3 

Vrijdag 
20.00 uur 

Smash 4 
- Kees Kouwenhoven 
- Cees van der Arend 
- Bert Stap  
- Jonathan Meuleman 
 

4e klasse – Poule I 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 4 
- DHC 4  
- HTTV-070 4              
- DVC 2  
- VVV 7 
- DOING 5 

Maandag  
20.00 uur 

Smash 5 
- Anton Hendriks 
- Joop van Nierop 
- Trudy van Dijk  
 

4e klasse – Poule J 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 5  
- DHC 3   
- HTTV-070 3 
- Salamanders 8  
- Pijnacker 4  
- Combat 2   

Maandag  
20.00 uur 

Smash 6 
- Ferry Melein 
- Greet van der Kruk 
- Jan van den Ende 
- Jannes Drogt 

5e klasse – Poule H 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 6    
- DHC 5    
- Pingwins 3  
- HTTV-070 5       
- Pijnacker 6  
- VVV 9 

Vrijdag 
20.00 uur 

Smash 7 
- Ton Zuidgeest 
- Jos Kouwenhoven  
- Jorinde van de Kruk  

5e klasse – Poule J 
(Duo competitie) 
- Smash (M) 7 
- Pa Duy 2   
- Kwiek 2 
- Pijnacker 5        
- DVC 3  
- DOING 6   

Vrijdag 
20.00 uur 
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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 NTTB-

leden. Je gebruikersnaam is je bondsnummer. De bevestigingsmail wordt 

verzonden naar het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie 

van de NTTB.  

 

 

  



 
37                                                                         Kontakten 312 – september 2020 

 

4 vragen aan Jannes Drogt 
Vier jaar geleden ben ik bij de recreanten van 

Smash begonnen met tafeltennis. Sinds het 

voorjaar van 2020 speel ik competitie in de 

vijfde klasse en heb momenteel een rating van 

915. Ik ben verkiesbaar voor het bestuur als 

algemeen bestuurslid. 

1.  Wie ben je? 
Mijn naam is Jannes Drogt, woonachtig in Monster, getrouwd en heb drie 

kinderen van 2, 6 en 7. Onlangs ben ik gevraagd om het bestuur te 

versterken als algemeen bestuurslid, lid vijf. Toevalligerwijs was ik mij al 

aan het oriënteren op vrijwilligerswerk, maar het juiste was nog niet 

voorbij gekomen. Toen Kees mij recentelijk vroeg, vond ik dit een mooie 

manier om invulling te geven aan de wens iets voor de maatschappij te 

betekenen.  

Een echte Westlander kan je mij niet noemen. Ondanks dat mijn vader uit 

De Lier komt, ben ik een geboren en getogen keientrekker. Liefde heeft 

ervoor gezorgd dat ik eerst in Den Haag belandde om vervolgens mij te 

vestigen in Monster. Import zogezegd. Dat neemt niet weg dat het hier 

fijn wonen is, ingeklemd tussen grote steden en het weidse strand op 

loopafstand.  

Ik werk binnen het MBO-onderwijs in Den Haag. Naast Engels en rekenen 

ben ik daar druk met allerhande vraagstukken betreffende jaarplanning, 

examens, toetsing, rooster en visie.  

2. Jannes en tafeltennis 
Ik ben nu 4 jaar geleden begonnen met tafeltennis. Op de dinsdagavond 

samen met mijn maten van de recreanten. Ik kwam binnen met 

campingniveau en dat was ook direct te zien aan alle wedstrijdjes die ik 

niet won. Gaandeweg, onder aanvoering van de training van Nico, ben ik 

mijzelf gaan ontwikkelen in het spel. Waar ik eerst met rode cijfers 

verloor, merkte ik dat ik steeds meer partij kon bieden. Dat is leuk om 

mee te maken. Om die reden zei ik ‘ja’ toen Ferry mij vroeg zijn team, 

waar ook Greet deel van uitmaakt, te versterken. Afgelopen januari ben 
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ik gestart op het vijfde niveau. Fanatiek als Ferry is, sleepte hij mij mee 

in zijn droom te promoveren naar een klasse hoger. Prompt kwam corona 

roet in ons eten gooien. Afijn, we zijn onlangs weer lekker gestart. Onze 

doelstelling is blijven staan. Nieuwe ronde en we gaan het zien. 

3. Wat doe je naast tafeltennis 
Naast tafeltennis mag ik graag op stap gaan met mijn gezin. Muziek 

maken, ik bespeel de gitaar en bluesharp, vind ik ook mooi om te doen. 

4. (Heimelijk) genoegen 
De grootste passie is de keuken. Niet dat ik mijzelf grote kokskwaliteiten 

toedicht, maar rommelen achter het aanrecht is iets wat ik graag mag 

doen. 

 
Jannes in actie op dinsdagavond 22-09-2020 
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Uit de oude doos 

 
Kubo opnieuw hoofdsponsor Smash | september 1989 

Maak kennis met Smash op donderdagochtend 

Op donderdagochtend ben je van harte welkom om op recreatief 

niveau lekker in beweging te zijn in een gezellige omgeving. Vanaf 

9.00 uur staat de deur van de Rinus Nederpelzaal aan de Jan 

Steenstraat 2  in Monster open. 

Arthur, Dolf, Joop, Albert en Ferry (het donderdagochtendteam) 

heten je van harte welkom. 
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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  

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 
 19.00 - 20.00 Smash: Vrij spelen jeugd 
 20:15 - 22:00 Smash: Vrij spelen senioren 

   

Donderdag 09.00 - 11.30 Smash: Recreanten 

 15.00 - 17.00 BSO 2Samen 

   

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

   

Zaterdag 11.00 - 12.00 Smash: Training jeugd  
13:00 - 17:00 Smash: Competitie jeugd (1x per 2 weken) 

 18:00 - 22:00 Smash: Team 1 competitie (1x per 2 weken) 

 

 
 



Reclameborden – Smash (Monster) 
 

Onderstaande bedrijven sponsoren t.t.v. SMASH door middel van een 

reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster, 

waarvoor onze hartelijke dank.  

 

 

 

www.elvani.nl www.bouwcenterdezeeuw.nl 

 
 

www.glascomtuinbouw.nl www.looijeagf.nl 

 
 

www.heineken.com www.wubbenbauer.nl 

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

 

 

 

www.ttsport.nl  



 
 

  

  




