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Van de voorzitter 
2021 alweer, het jaar waarin onze vereniging in oktober 

65 jaar geleden werd opgericht, normaal gesproken 

reden voor een feestje. Dit willen we ondanks alles 

zeker niet geheel stilletjes aan ons voorbij laten gaan. 

Hierover later dit jaar meer. 

Heel positief om te melden is dat er dit verenigingsjaar ondanks alle 

corona perikelen al meer dan 10 nieuwe leden zijn ingeschreven. Dit 

betreft vooral recreant leden die op dinsdagavond of donderdagochtend 

een balletje komen slaan. Hopelijk kunnen we snel weer aan de bak. 

De laatste editie van Kontakten , eind september, kon ik nog vermelden 

dat de competitie toch weer van start was gegaan. Helaas was die na 

ongeveer 2 maanden weer stilgelegd zodat ook de najaarscompetitie van 

2020 weer niet kon worden afgemaakt. Het trainen in onze zaal kon voor 

lange tijd nog wel gewoon doorgaan totdat ook daar een verbod op kwam 

en we nu al enkele maanden verplicht thuisblijven. Helaas ziet het er nu 

nog somber uit voor een herstart.  

De ledenvergadering kon in oktober wel, in de zaal, worden gehouden. De 

opkomst was voor onze begrippen groot, inclusief bestuur 18 leden. Dit 

mede dankzij enkele nieuwe recreant-leden die de moeite namen om de 

plannen van de vereniging te komen beluisteren en beoordelen. In het 

bestuur diverse wisselingen van stoel zodat  het hele bestuur aftredend 

was, maar gelukkig ook weer herkiesbaar werd gesteld. Ferry is gestopt 

als wedstrijdsecretarissenioren, deze plaats is ingenomen door Kelvin, 

terwijl Jannes tot het bestuur is toegetreden als algemeen bestuurslid. 

Zodoende is het bestuur na het overlijden van Koos weer op volle sterkte. 

Op 4 november heeft de wethouder van gemeente Westland de 

opgeknapte kantine van onze vereniging geopend. Hij sprak zijn 

bewondering uit voor onze vereniging om in coronatijd toch te investeren 

in een betere accommodatie om daarmee in de toekomst weer meer leden 

te kunnen binden. Door veel zelfwerkzaamheden van diverse leden, 

aangevuld door enkele aannemers hebben we nu weer een accommodatie 

met moderne uitstraling. Jammer dat we er nu nog niet erg van kunnen 
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genieten. Door een wanddoek te onthullen verrichtte de wethouder de 

officiële opening. Dit was ook een mooi moment om bij te praten over de 

toekomst voor onze zaal waarbij de wethouder aangaf de eerste 5 jaar 

geen gebruik van de zaal te willen maken. Reden voor ons om met een 

kandidaat voor huur van onze zaal om de tafel te gaan zitten. Eigenlijk 

zou ze vanaf december gaan huren maar ook daarin zorgde corona voor 

vertraging. Wel is er inmiddels een spiegelwand, met doek ervoor tegen 

beschadiging, en geluidsboxen in de zaal opgehangen zodat haar fitness 

professioneel kan worden ondersteund. 

De verhuurster gaat kijken hoe of het gaat lopen en afhankelijk daarvan 

meer of minder uren huren. Deze zaalhuur hebben we hard  nodig om 

onze begroting sluitend te krijgen dus laten we hopen dat ze snel open 

kan. Op de kop van de zaal hangt sinds kort al een reclamebord van haar. 

Het bestuur blijft actief en is o.a. bezig het oude beleidsplan 2020 aan te 

passen tot een visie richting 2025. Hierin worden we ondersteund door de 

bond. In het plan willen we onze visie voor ontwikkeling van de vereniging 

naar 2025 vastleggen met doelstellingen om daar toe te komen. In 

september wordt het in de ledenvergadering toegelicht. 

Om financieel meer ruimte te krijgen zijn we in ieder geval altijd op zoek 

naar sponsors. Weet je iemand binnen familie- of kennissenkring of 

misschien wel jouw werkgever die hier in is geïnteresseerd, geef dit dan 

door zodat we kunnen kijken of we er iets mee kunnen doen. 

Plan is ook om met het jubileum met een nieuw tenue te komen. De 

voorkeur  voor het shirt en de kleuren ervan is al door vele van onze leden 

gemeld en binnenkort gaan we hier een beslissing in nemen.  

Hopelijk snel tot ziens in onze zaal. 

Kees Kouwenhoven 

voorzitter 
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Notulen van de Algemene Leden-

vergadering van 8 oktober 2020 
 

1. Opening 
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering voor de 2e keer nadat 

er om 20.00 uur te weinig stemgerechtigde leden aanwezig waren om 

geldige besluiten te nemen. 

Aanwezig zijn 18 leden waaronder 4 bestuursleden. Vier leden hebben zich 

afgemeld voor de vergadering. 

Kees geeft een kort jaaroverzicht en refereert als eerste aan het overlijden 

van onze secretaris Koos Hofland op 1 november 2019. De coronacrisis en 

de verbouwing van de kantine zijn belangrijke gebeurtenissen in het 

tweede deel van het seizoen. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen op dit 

moment, waar we het tweede deel van deze vergadering op terug zullen 

komen. 

2. Notulen vorige vergadering (19 oktober 2019) 
De notulen van de vorige ledenvergadering van 19 oktober 2019 worden 

zonder opmerkingen goedgekeurd. De notulen zijn nog opgesteld door 

Koos Hofland.  

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken behoudens de vier afmeldingen.  

4. Jaarverslagen 
De jaarverslagen worden door de opstellers ervan kort toegelicht. 

a) Secretariaat: geen opmerkingen 

b) Wedstrijdsecretaris senioren: Bert merkt terecht op dat er met de 

clubkampioenschappen ook een dubbel B/C is gespeeld. De uitslagen 

hiervan zijn niet opgenomen in het verslag. Deze zullen nog worden 

aangevuld in de notulen. …………………………………………………………………..   

Dubbel B/C: 1. Trudy van Dijk / Edwin Bol | 2. XXX / XXX 

c) Wedstrijdsecretaris junioren: geen opmerkingen 
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d) Penningmeester: Aad geeft een overzicht van de exploitatie van het 

seizoen 2019-2020. De inkomsten zijn € 1.500 lager dan begroot en 

de kosten zijn € 1.000 lager dan begroot. Per saldo komt het tekort 

over 2019/2020 daarmee uit op een bedrag van € 3.581. Door de 

corona maatregelen is de opbrengst uit de kantine lager, overtollige 

voorraden zijn tegen kostprijs aan de leden verkocht. Met ingang van 

het seizoen 2020/2021 is het mogelijk om te pinnen in de kantine.  

De verbouwing van de kantine is voor ruim € 20.000 rechtstreeks van 

de vrije reserves afgeboekt.   ………………………………………………………….  

De nog komende investering in de verlichting van de zaal wordt 

toegelicht. Dick geeft aan dat Scylla een systeem heeft met drie 

standen, zodat bij wedstrijden meer licht beschikbaar is dan bij de 

trainingen en het vrijspelen. Dick zal hierover navraag doen bij Scylla 

waarna zal worden beoordeeld of dit systeem ook iets is voor Smash.  

De reservering voor onderhoud wordt kort toegelicht. 

e) Kascontrolecommissie: Kees v.d. Arend doet verslag van het 

onderzoek. In de boekhouding zijn een aantal steekproeven genomen. 

Alles zag er netjes uit en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

De vergadering wordt voorgesteld de penningmeester decharge te 

verlenen voor de opgestelde cijfers 2019-2020. De jaarrekening wordt 

goedgekeurd door de vergadering. 

5. Bestuursvoorstellen 
De begroting voor komend seizoen wordt toegelicht. De begroting is 

opgesteld zonder rekening te houden met een nieuwe coronagolf die tot 

beperkingen kan leiden voor de vereniging en dan ook zeer waarschijnlijk 

lagere opbrengsten tot gevolg zal hebben.  

In de begroting is uitgegaan van een aanzienlijk hogere huuropbrengst. 

Dit is noodzakelijk om een sluitende begroting te krijgen. Daarnaast is het 

verzoek aan de leden om ook mogelijke sponsors aan te dragen als 

clubsponsor of bordsponsor. Er zijn inmiddels 2 nieuwe reclameborden 

verkocht. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de Rabo clubactie. 

Het komende jaar zullen er onzekerheden zijn ten aanzien van de 

coronacrisis en de huurinkomsten. Er wordt een toelichting gegeven op de 

ideeën van een potentiële huurder die de zaal wil huren om aerobiclessen 
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te geven en sportmassages. Voor de aerobiclessen is het wel noodzakelijk 

om een spiegelwand te maken in de zaal.  

Gevraagd wordt waar de investering inzake de verlichting van de zaal is 

opgenomen in de begroting. Deze kosten zullen als investering worden 

opgenomen en vervolgens worden afgeschreven. Dit zal dus niet hetzelfde 

worden afgeboekt als de verbouwing van de kantine. 

Voorgesteld wordt ondanks alle onzekerheden de contributie niet te 

verhogen. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2020-2021 en de 

contributie zal niet worden verhoogd. 

6. Bestuursverkiezingen 
Door het overlijden van Koos en door het vroegtijdig aftreden van Edwin 

en Ferry zijn alle bestuursleden aftredend. Ferry zal vroegtijdig 

terugtreden als wedstrijdsecretaris senioren, maar is nog beschikbaar als 

wedstrijdsecretaris senioren voor de najaarscompetitie. Daarna zal hij het 

stokje overgeven aan Kelvin Heemstra, die zich nu ook verkiesbaar stelt 

als bestuurslid (vanuit de functie wedstrijdsecretaris senioren). Edwin zal 

vroegtijdig aftreden als algemeen bestuurslid en stelt zich verkiesbaar als 

secretaris. Jannes Drogt stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid 

en Kees en Aad zijn herkiesbaar. 

Edwin geeft een toelichting op alle wijzigingen aan de aanwezige leden en 

doet een voorstel voor een nieuw schema voor het aftreden van 

bestuursleden. Om te voorkomen dat over twee jaar weer alle 

bestuursleden aftredend zijn, is het voorstel om Edwin en Kelvin te 

benoemen voor 1 jaar. 

Alle plaatsen in het bestuur worden aan de leden voorgelegd: 

o Kees Kouwenhoven: voorzitter (periode van drie jaar) 

o Edwin Bol: secretaris (periode van één jaar) 

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

o Kelvin Heemstra: wedstrijdsecretaris senioren (periode van één jaar) 

o Jannes Drogt: algemeen bestuurslid (periode van twee jaar) 
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Genoemde leden worden allen gekozen als bestuurslid. 

Edwin geeft nog een overzicht van alle commissies met hun leden die op 

dit moment nog actief zijn binnen de vereniging. Tenslotte wordt aandacht 

besteedt aan Cos Nowé: hij is met ingang van het najaarsseizoen 2020 de 

nieuwe wedstrijdsecretaris junioren en geeft ook training aan de jeugd. 

Cos wordt veel succes toegewenst. Marco Kortekaas is afgelopen zaterdag 

in het zonnetje gezet als dank voor zijn inzet de afgelopen twee jaar voor 

de jeugd. 

7. Benoeming kascontrolecommissie 
Marco zal volgend jaar nog een keer de kascontrole uitvoeren. Joop is 

bereid komende twee jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. 

Marco en Joop zullen dus de cijfers van het verenigingsjaar 2020-2021 

beoordelen.  

8. Toekomst van Tafeltennisvereniging Smash 
Edwin behandelt aan de hand van een powerpoint presentatie een aantal 

actuele onderwerpen met betrekking tot onze vereniging. 

Eerst wordt een korte terugblik gegeven op het beleidsplan 2014-2020. 

De ledengroei waarop dit plan is gebaseerd, is helaas niet gerealiseerd. 

Wel is de ledendaling gestopt en hebben we nu al een aantal jaren een 

stabiel ledenaantal. We hebben inmiddels een grote groep recreanten op 

dinsdagavond en sinds dit jaar ook een aantal op donderdagochtend en er 

zijn ook een beperkt aantal junioren doorgestroomd naar de senioren. We 

werken hard aan onze naamsbekendheid.  

Als we naar de toekomst kijken, worden de onderwerpen 

toekomstbestendigheid, sportaccommodatie en kantine besproken. Ook 

wordt nog even kort ingegaan op de coronomaatregelen en het 65 jarig 

bestaan van de vereniging volgend jaar oktober. 

In het kader van de toekomstbestendigheid van onze vereniging wordt de 

uitnodiging van de NTTB besproken die we recent hebben ontvangen. De 

NTTB wil met een aantal verenigingen meedenken om de 

toekomstbestendigheid van de vereniging te vergroten en heeft daar ook 

budget voor beschikbaar. In oktober zal een oriënterend gesprek 
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plaatsvinden met een aantal van onze leden (gevraagd wordt wie daarvoor 

belangstelling heeft) aan de hand waarvan de NTTB zal beoordelen of onze 

vereniging er voor in aanmerking komt. 

Doelstelling van onze vereniging is om wat betreft het ledenaantal nog 

iets te groeien, waarbij een aantal van 25 jeugdleden goed zou passen bij 

de omvang van onze vereniging. Daarnaast is het de bedoeling om nog 

wat verder te groeien in het aantal recreanten op zowel de dinsdagavond 

als de donderdagochtend. Leon vraagt of er nog wel mogelijkheden zijn 

om bijvoorbeeld uitbreiding te krijgen voor de dinsdagavond nu het wat 

drukker wordt. Deze mogelijkheden zijn er met name op de 

maandagavond. Op competitieavonden zal de zaal dan moeten worden 

gedeeld met de competitieteams. De donderdagavond wordt 

waarschijnlijk op korte termijn verhuurd en is dan geen optie. 

Financieel is het van belang dat er extra inkomsten komen. Aan de leden 

wordt gevraagd of zij naar extra sponsors willen uitkijken die een bord in 

de zaal willen hebben. Dit is voor ons een prima inkomstenbron, echter 

op dit moment wordt voor de helft van het aantal borden nog betaald, de 

overige sponsors zijn gestopt. Tevens zal worden gekeken naar de 

verhuur van de zaal. Aan het begin van het seizoen is hiervoor een 

advertentie gezet in de krant, hierop heeft een makelaar en Bianca 

Krielaart gereageerd. De makelaar wil ons helpen met de verhuur. Bianca 

wil de zaal huren voor aerobiclessen op een groot aantal dagen in de week. 

Hiertoe zal op de lange zijde een spiegelwand moeten worden gemaakt 

met een gordijn ervoor. Daarnaast zal worden onderzocht of er andere 

activiteiten kunnen worden georganiseerd of dat de zaal verhuurd kan 

worden voor bijvoorbeeld activiteiten van personeelsverenigingen van 

bedrijven. 

Op dit moment hebben we van een aantal sponsors een toezegging voor 

een bijdrage aan een nieuw clubshirt. Met een aantal bedrijven is het 

bestuur nog in gesprek. Frans Meurs heeft een aantal ontwerpen gemaakt 

die in de presentatie worden getoond. Tevens heeft Kees een voorbeeld 

shirt van Frans gehad zodat we het materiaal kunnen beoordelen. Dick 

geeft aan of het ook mogelijk is om een tweede trainingsshirt in het 

assortiment op te nemen. Tevens moet goed opgelet worden dat het shirt 
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een aantal jaren leverbaar blijft. Het bestuur houdt de leden op de hoogte 

van ontwikkelingen en zal de leden betrekken bij de definitieve keuze. 

Het bestuur geeft een toelichting op de huidige contacten met de 

gemeente (inmiddels is een architect langs geweest om te inventariseren, 

plannen van de gemeente zijn nog niet duidelijk) en blikt terug op het 

afgelopen jaar waarin de plannen voor een nieuwe accommodatie voor de 

voetbal- en de tennisvereniging definitief werden afgeblazen. Wat betreft 

de sportzaal is de algehele mening er geen aanleiding om op korte termijn 

de vloer aan te pakken, wel is regelmatig dweilen de beste oplossing om 

de vloer voldoende stroef te houden. Wel zal komend jaar de verlichting 

worden aangepakt in de zaal, zoals eerder toegelicht. 

De verbouwing van de kantine is nagenoeg afgerond. Nog wat verfwerk 

en aankleding van de kantine moet nog worden opgepakt. Tevens wordt 

gekeken of zich een aantrekkelijke aanbieding voordoet op het gebied van 

tafels en stoelen. Hier is geen haast mee, maar het aantal stoelen dat 

mankementen vertoond wordt steeds groter. De barkrukken komen niet 

meer terug, alleen bij de hoge tafels tegen de muur blijven er een paar 

staan. In verband met de hoge kosten is besloten om geen wifi 

beschikbaar te stellen in de kantine. Wel is door Dick de radio met boxen 

weer geïnstalleerd. 

Er wordt nog kort stilgestaan bij de huidige coronamaatregelen en de 

toepasbaarheid daarvan. Vanuit de vergadering zijn hierover geen 

opmerkingen. 

Tenslotte komt het 65 jarig jubileum van onze vereniging in oktober 2021 

aan de orde. In de hoop dat het tegen die tijd weer mogelijk is om 

evenementen te organiseren, vindt een groot deel van de aanwezige leden 

dat aan dit jubileum zeker aandacht moet worden besteed. Het bestuur 

zal hiervoor een commissie gaan aanstellen. Er is een idee om iets te doen 

met 65 jarigen. 

De presentatie wordt afgesloten met het voornemen van het bestuur om 

het komende jaar een beleidsplan 2025 uit te gaan werken. Het is de 

bedoeling het plan op te stellen op basis van inbreng van de leden en 

vanuit de verenigingsondersteuning die de NTTB ons waarschijnlijk gaat 
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aanbieden. Doelstelling is om het beleidsplan in de ALV van volgend jaar 

te presenteren. 

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Joop wil namens alle 

leden het bestuur bedanken voor het afgelopen jaar: hij verwacht dat er 

weer de nodige uurtjes vrije tijd zijn gaan zitten in het besturen van de 

vereniging. 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.45 

uur de vergadering af met de mededeling dat op korte termijn de kantine 

officieel zal worden geopend in het bijzijn van de wethouder van sport. In 

verband met de coronamaatregelen zullen hier helaas slechts een beperkt 

aantal leden bij aanwezig kunnen zijn.  

 

Ledenvergadering coronaproof | 8 oktober 2020  
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Kees Kouwenhoven 25 jaar lid van Smash 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 oktober werd Kees in het 

zonnetje gezet. Kees is 25 jaar lid van Smash. 

 
Kees krijg uit handen van Edwin een bos bloemen | 8 oktober 2020 

Sudoku 
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Iedereen in de prijzen bij sinterklaastoernooi 
Zaterdag 5 december waren 14  jeugdleden van Smash in de zaal te 

vinden voor het sinterklaastoernooi. Ze lieten zien hoeveel 

tafeltennisplezier ze uit de verschillende spelletjes konden halen. De 

hoeveelheid verdiende kruidnootjes bepaalde het winnende team.  

Mega-tafeltennis spelletjes 
De teams, die uit 2 of 3 jeugdleden bestonden, speelden verschillende 

spelletjes. Spelletjes zoals: 

o Het boter, kaas en eieren spel; 

o Lig/zit tafeltennis; 

o Mega-tafeltennis met een hele grote bal; 

o Het kasteelspel; 

o Grote batjes; 

o Het hooghoudspel. 

 
Sinterklaastoernooi bij Smash | 5 december 2020 

Cos Nowé, Nico van Zwet en Edwin Bol zorgden voor de begeleiding bij de 

verschillende spelletjes. In elke ronde konden kruidnootjes verdiend 

worden. De deskundige juryleden bepaalden hoeveel dat er waren.  
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Prijs voor alle deelnemers 
Het team dat uiteindelijk de meeste kruidnootjes wist te scoren was het 

winnende team. Zij mochten als eerste een prijs uitzoeken. Er waren 

voldoende prijzen aanwezig. Dus alle deelnemers konden een prijs 

uitzoeken.  

Ook was er voor Nico een verrassing / surprise. Nico werd met een gedicht 

en een kado in het zonnetje gezet. 

Iedereen ging tevreden naar huis. Het Sinterklaastoernooi bij Smash was 

een mooi tafeltennisfeest. 

Sinterklaastoernooi bij Smash | 5 december 2020  
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11 punten uit de bestuursvergaderingen 
Regelmatig vergadert het bestuur over het reilen en zeilen van 

tafeltennisvereniging Smash. De volgende punten zijn in de laatste 

bestuursvergaderingen aan de orde gekomen.   

• er zijn contacten met twee bedrijven die onze vereniging willen 

sponsoren; 

• er zijn een aantal toezeggingen van bedrijven die een bijdrage willen 

verstrekken voor ons nieuwe clubshirt; 

• op dit moment wordt de voorkeur voor een ontwerp van het clubshirt 

geïnventariseerd; 

• er wordt nagevraagd wat de mogelijkheden zijn om een poloshirt als 

clubtenue aan te schaffen; 

• de nieuwe huurder heeft een spiegelwand en geluidsinstallatie in de 

zaal aangebracht voor de aerobics lessen; 

• het nieuwe lichtplan op basis van LED verlichting wordt voorgelegd 

aan een adviseur van de NTTB als extra toetsing op geschiktheid voor 

tafeltennisactiviteiten; 

• er is inmiddels subsidie toegezegd voor de aanschaf van de LED 

verlichting; 

• vanuit de bond krijgen we advies over de gladheid van de houten vloer 

in de zaal; 

• er zijn aanvragen gedaan voor verschillende tegemoetkomingen voor 

verenigingen in het kader van de coronacrisis; 

• er is een begin gemaakt met het voorbereiden van het nieuwe 

beleidsplan; 

• er wordt een jubileumcommissie samengesteld om activiteiten voor te 

bereiden voor het 65 jarig jubileum van de vereniging in oktober 2021. 
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Competitie najaar uitgesteld 
Naar aanleiding van de corona-persconferentie Rutte en De Jonge van 13 

oktober 2020 werd de competitie per direct uitgesteld!  

Hierbij de stand in de najaarscompetitie 2020 tot dat moment.  

Stoppen van het spel | © Pixabay 

 

Jeugd van Smash – najaar 2020 

Reguliere competitie: 4e klasse - Poule A % ELO 
Scylla 6    4 - 29 Stijn Veraar 9  6 67 322 

Dordrecht 2 4 – 28 Luca Simonis 9 3 33 288 
Smash (M) 1 4 – 17 Duncan Hagman 9 3 33 300 
Smash KC 2 4 – 17 Marije Hoeks 9 3 33 133 
Scyedam 3 4 – 14      

SETT 2 4 - 14      
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Senioren van Smash – najaar 2020 

Landelijk: 3e divisie – Poule D % ELO 
Red Stars 3   4 - 30 Sander Kuyvenhoven 6 6 100 1976 
De Treffers (R) 1 4 - 28 Dick Voois 9 6 67 1896 
Smash (M) 1 4 – 25 Cos Nowé 9 5 56 1753 
Spaarne 2 4 – 19 Kelvin Heemstra 12 5 42 1719 

Belcrum 1   4 – 13 Wouter Schoeber 0 0 0  
Sittard 2   4 -  5      
       
Reguliere competitie: 3e klasse – Poule B % ELO 
SVN 2 4 - 23 Thomas Kouwenhoven 12 12 100 1266 
Smash (M) 2 4 - 22 Theo van der Elst 12 8 67 1118 

HTTV-070 5 4 - 21 Bert Stap 12 2 17 1049 

Salamanders 6 5 – 17 Lex Verhoog 0 0 0  
Docos 10   4 - 16      
DOING 1 3 -  9      
       
Duo competitie: 2e klasse – Poule C % ELO 
De Beer 1 4 - 12 Juul  Wensveen 6 4 67 1112 

Twenty-one Up 5   3 – 11 Ron Wensveen 6 4 67 1220 
Smash (M) 1 3 - 10      
Dordrecht 4 3 -  5      
NN Rotterdam 1 3 -  2      

       
Duo competitie: 2e klasse – Poule D % ELO 
Taverzo 4 4 - 16 Edwin Bol 6 5 83 1278 

Pijnacker 1 4 – 16 Sander Bakker 8 3 38 1239 
Smash (M) 2 5 – 11 Laurens Sanders 6 1 17 1123 
SETT 2 5 - 10      
DOING 2 4 -  7      
HTTV-070 1 4 -  5      
       
Duo competitie: 3e klasse – Poule I % ELO 

Salamanders 3 4 - 15 Pepijn Kortekaas 4 4 100 1087 
TOG 3    4 – 11 Clemens v. Heyningen 6 3 50 1156 

Smash (M) 3 4 - 10 Alwin Vermaat 6 1 17 1081 
DHC 2    4 - 10      
Overschie 3 4 -  9      
NN Rotterdam 4 4 -  5      
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Duo competitie: 4e klasse – Poule I % ELO 

DOING 5 5 - 15 Bert Stap 2 2 100 1049 
HTTV-070 4 5 - 14 Jonathan Meuleman 10 2 20 626 
DHC 4 5 - 14 Kees van der Arend 2 0 0 976 
VVV 7 5 – 13 Kees Kouwenhoven 6 0 0 863 

DVC 2 5 – 13      
Smash (M) 4 5 -  6      
       
Duo competitie: 4e klasse – Poule J % ELO 
Smash (M) 5 5 - 16 Anton Hendriks 10 8 80 1012 
HTTV-070 3 4 - 14 Trudy van Dijk 6 1 17 914 
Combat 2 4 - 13 Joop van Nierop 0 0 0 1059 

DHC 3 4 - 12      

Salamanders 8 4 -  5 Invaller     
Pijnacker 4 5 -  5 Ferry Melein 4 3 75 957 
       
Duo competitie: 5e klasse – Poule H % ELO 
Smash (M) 6 4 - 17 Ferry Melein 6 6 100 957 

HTTV-070 5 5 - 15 Greet van der Kruk 4 3 75 824 
Pijnacker 6 5 - 15 Jannes Drogt 6 4 67 909 
DHC 5 5 – 10 Jan van den Ende 0 0 0  
Pingwins 3 4 -  9      
VVV 9 5 -  4      
       

Duo competitie: 5e klasse – Poule J % ELO 

Pijnacker 5    4 - 17 Ton Zuidgeest 4 3 75 824 
Pa Duy 2 4 - 12 Jos Kouwenhoven 8 1 13 676 
DVC 3 4 - 10 Jorinde van de Kruk 4 0 0 791 
DOING 6 4 -  9      
Kwiek 2 4 -  7      
Smash (M) 7 4 -  5      
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4 vragen aan Ron Vollebregt 
Sinds november 2020 ben ik lid bij Smash. Ik 

ga in de hoofdklasse duo spelen. Mijn rating op 

het moment is 1580.  

 

1. Wie ben je? 
Ik ben Ron Vollebregt. Ik ben 20 jaar ( bijna 21 

), en ik kom Berkel en Rodenrijs. Ik ben student aan de Pabo aan de 

Hogeschool Leiden, en hoop over 2,5 jaar als meester voor de klas te 

staan. Als bijbaan ben ik werkachtig bij A de Bruijn en zn. in Maasland.  

Ik kan kort zijn over mijn relatiestatus, ik ben vrijgezel. 

2. Ron en tafeltennis 
Ik ben 10 jaar geleden begonnen met tafeltennissen bij TTV Combat in 

Bleiswijk. Door veel blessures met voetballen, werd ik door mijn ouders 

verplicht om een nieuwe sport te kiezen. 

Door het scholierentoernooi had ik kennisgemaakt met het tafeltennissen, 

en sinds dat toernooi ben ik niet meer gestopt. Van Combat ben ik later 

overgestapt naar Taverzo, waar ik nu nog steeds speel in het Hoofdklasse-

team. Ik ben bij Taverzo momenteel hoofdtrainer van de jeugd, bij TTV 

Pijnacker geef ik ook 

training. Ik ben de 

afgelopen 2 zomers 

meegegaan als 

begeleider op het MJ 

Zomerkamp voor de 

jeugd ( een 

tafeltenniskamp van het 

bedrijf MJ Tafeltennis ). Al 

met al is tafeltennis een 

heel groot deel van mijn 

leven :) 
Ron en Kelvin 
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3. Wat doe je naast tafeltennis 
o Ik ga een paar keer in de week naar de sportschool. 

o Ik kan urenlang Netflixen. 

o Speel graag met vrienden games op de PS4. 

o Ik heb een seizoenskaart bij Ajax. 

4. Heimelijk genoegen 
o Ik kijk wekelijks heel trouw de nieuwe afleveringen van Temptation 

Island en Ex on the Beach. Niet heel manlijk, maar ik geniet er heel 

erg veel van. 

o Ik kijk nog vaak kinderprogramma's van mijn tijd: iCarly, Victorious, 

Big Time Rush. 

o Speel graag nog Pokemon op mijn Nintendo Switch. 

o Ik heb vroeger op schaken gezeten, dus een ouderwets potje schaken 

ga ik niet uit de weg. 

 
Ron Vollebregt 
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Achterkant zaal weer zichtbaar 
Onlangs heeft de gemeente Westland, in het kader van groeien en bloeien, 

het oerwoud achter de zaal aangepakt. De gemeente heeft het grondig 

aangepakt.  

Na snoeiwerkzaamheden | 23 januari 2021 

 

Rabo ClubSupport levert geld op 
Ook dit jaar deed tafeltennisvereniging Smash mee aan Rabo 

ClubSupport! Vanaf 5 oktober t/m 25 oktober was het mogelijk om je stem 

uit te brengen op TTV Smash. Elke stem was geld waard. 
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Wethouder Varekamp opent vernieuwde 

kantine 
Woensdagavond 4 november onthulde wethouder Pieter Varekamp een 

groot wanddoek in de kantine van tafeltennisvereniging Smash in 

Monster. Hiermee opende hij de geheel vernieuwde kantine. 

Onthulling van het wanddoek door wethouder Pieter Varekamp | 4 november 2020 

In maart van dit jaar moesten de tafeltennissers van Smash de competitie 

staken vanwege maatregelen die genomen werden om het coronavirus 

aan te pakken en snel daarna kwam het besluit dat de deur helemaal dicht 

moest. Maar bij Smash bleven we niet bij de pakken neerzitten. Voor het 

bestuur was de sluiting van de zaal aanleiding om de verbouwingsplannen 

van de kantine, die al lang in de kast lagen en waarvoor al jaren was 

gespaard, direct tot uitvoering te brengen. Onder de bezielende leiding 

van voorzitter Kees Kouwenhoven is een groepje vrijwilligers aan de slag 

gegaan. Door de aannemer en met heel veel zelfwerkzaamheid is de oude 

kantine volledig gestript en is een nieuwe bar, verlichting, vloer en plafond 

gerealiseerd. En als sluitstuk is alles sfeervol geschilderd en ingericht. 
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Wethouder sport verricht opening 
Wethouder Pieter Varekamp, wethouder van sport van de gemeente 

Westland, was graag bereid de openingshandeling van de verbouwde 

kantine te verrichten. Op woensdagavond 4 november kwam een klein 

gezelschap bijeen in de nieuwe kantine van de Rinus Nederpelzaal. Het 

was Pieter Varenkamp, die een groot wanddoek onthulde en daarmee de 

kantine officieel opende. De wethouder prees de inzet van bestuur en 

vrijwilligers en sprak zijn bewondering uit over de geslaagde metamorfose 

van de kantine. 

Op het wanddoek zien we een abstracte tafeltennisspeler een aanvallende 

bal slaan met weinig topspin maar veel balsnelheid. Een smash dus, 

verwijzend naar de naam van de vereniging. Het wanddoek is 260 cm 

breed en 175 cm hoog en kwam tot stand in samenwerking met WestDijk 

Reclame uit Monster. 

De vernieuwde kantine van Smash | 4 november 2020 
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Smash bestaat 65 jaar 
Het jaar 2021 wordt een bijzonder jaar voor Smash. De oudste 

tafeltennisvereniging uit het Westland viert dan het 65-jarig jubileum. Het 

waren Rinus Nederpel en Jan Steijn die samen met de Katholieke Jongeren 

Bond uit Monster op 3 oktober 1956 de Rooms Katholieke 

tafeltennisvereniging Smash oprichtte. Eind 1969 verdween R.K. uit de 

naam en tweemaal werd de naam, vanwege sponsoring, veranderd in 

KUBO/Smash. Sinds 1995 spelen de tafeltennissers uit Monster weer 

onder de naam Smash. 

Een van de mannen van het eerste uur is nog steeds actief lid. Joop van 

Nierop viert dit jaar zijn 60-jarig lidmaatschap. Joop is jarenlang voorzitter 

en penningmeester geweest en nog steeds een gevreesde verdediger voor 

zijn tegenstanders in de competitie. Vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap 

en zijn grote betekenis voor de club, ontvangt Joop een oorkonde van de 

NTTB.   

 

Smash heeft vertrouwen in de toekomst     
Ook in deze moeilijke corona-tijd heeft Smash volop vertrouwen in de 

toekomst. Ondanks dat nu voor de 2e maal de competitie is stilgelegd 

blijven de leden trouw en velen actief voor de club. Gelukkig kan er, 

rekening houdend met de RIVM richtlijnen, nog wel getraind worden. De 

laatste jaren ziet Smash vooral het aantal recreantleden flink toenemen. 

Zij komen op dinsdagavond en/of donderdagochtend een balletje slaan 

onder deskundige begeleiding. Gezelligheid staat bij Smash hoog in het 

vaandel en een mooie kantine met een moderne uitstraling draagt daar 

veel aan bij.  
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Raakdiploma voor jeugd van Smash 
Dinsdag 24 november ontvingen 10 jeugdleden van Smash het 

raakdiploma. Daarmee hebben ze laten zien dat ze de theorie en de 

praktijk van tafeltennis voldoende beheersen.  

 

Herman de robot en Joep het monster waren van de partij 

Voordat het praktijkexamen startte hadden alle deelnemers het theorie 

examen succesvol afgerond. Dit examen bestond uit 6 vragen over 

tafeltennis. Vragen zoals: ‘hoe vaak mag de bal stuiteren als je goed 

speelt?’ en ‘wat hoort niet in het rijtje thuis… forehand, backhand of 

elleboog?’. 

Het praktijkexamen bestond uit een zevental oefeningen. Oefeningen als 

bekerbeuken, pionnen mikken en plafond raken. Ook werd Herman, de 

tafeltennisrobot, ingezet en was Joep, het ballenmonster, van de partij. 

Bij het uitvoeren van de oefeningen lette trainer Nico van Zwet op 

batgreep, houding, voetenwerk, focus, techniek en gedrag. 

Raakdiploma voor alle tafeltennissers 

Uiteindelijk bepaalde de uitkomst van de theorievragen, de 

praktijkoefeningen en de waarnemingen van trainer Nico van Zwet of het 

diploma uitgereikt kon worden.  
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Alle deelnemers ontving dinsdagavond 24 november het raakdiploma uit 

handen van Nico. Het diploma werd ondertekend door trainer Nico en 

namens het bestuur door Edwin Bol. Edwin was onder de indruk van de 

vorderingen die alle spelers de laatste tijd hebben doorgemaakt. 

Nico en Edwin tekenen de raakdiploma’s voor Florian, Pepijn, Mees, Sophie, Boaz, Mick, Luca, Stijn, Marije en 

Duncan. | 24 november 2020 

Iedereen ging tevreden naar huis. Het behalen van het raakdiploma was 

een mooi tafeltennisfeest. 

Uitreiking raakdiploma door Nico | 24 november 2020 
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Kleine impressie van de 

clubkampioenschappen A 2021 
Tijdens kleine onderhoudswerken bij Smash kwam 

ik een lijst tegen betreffende de club A.  

Met genoeg tijd en ruimte tot hun beschikking hadden de mannen besloten 

om alle twaalf deelnemers in 1 poule te laten spelen. Voor spelers met 

een goede conditie geen probleem maar sommigen hadden er wel 

problemen mee. Volgend jaar wordt toch gedacht aan 2 aparte poules. 

Veel uitslagen waren geen verrassing. Ron V. was de eerste die mij positief 

verraste. Hij begon direct tegen Kelvin met winnen en ging hier een groot 

gedeelte van de avond mee door. Alleen in de top 3 moest hij zijn 

meerderen erkennen:  tegen Cos in 3-en en Dick en Sander met 3-2. 

Cos was een klasse apart. Met 7 overwinningen op rij in 3-en  leek hij op 

weg naar de titel. Helaas voor hem moest hij toen in zowel Dick als Sander 

zijn meerdere erkennen en Bert maakte het hem ook niet makkelijk en 

werd het 11-8, 11-9, 10-12 en 11-7. Hierna noch winst in 3-en als 

afsluitingen en daarmee terecht brons voor Cos. 

Bert behaalde wisselende resultaten en wist voor het eerst 2 spelers 

achter zich te laten bij de club A. 

Dick verloor in ronde 9 met 11-9 in de 5-de game van Wouter maar had 

tot de laatste wedstrijd alles in eigen hand. Dit was een wedstrijd tegen 

Sander Kuyvenhoven die al 10 wedstrijden had gewonnen. Wat het 

geworden is vermeldt het formulier niet maar uit betrouwbare bron heb ik 

vernomen dat Sander clubkampioen A 2021 is geworden. 

De rest van de clubkampioenschappen zijn uitgesteld want binnen een 

week na de club A werd door het kabinet een lockdown afgekondigd. 

Lekker dan. 

De Smash-reporter 
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Een rally eindigt in een LET 
Met hulp van de site Tafeltennis Masterz (www.tafeltennismasterz.nl) 

leren tafeltennissers, al van jongs af aan, de regels beter accepteren en 

juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de 

beslissingen van de scheidsrechter. En bovenal meer plezier aan de tafel. 

Spelers worden ook beter toegerust voor het moment dat ze zelf als 

scheidsrechter moeten optreden. 

 

Op de site vind je de spelregels van het tafeltennis in heldere taal. Je vindt 

er uitleg over de zeventien belangrijkste spelsituaties. Je kunt er 

oefentoetsen maken zoveel als je wilt. Je ziet veel herkenbare voorbeelden 

die de regels verduidelijken. In de toekomst kan het spelregelbewijs door 

de NTTB verplicht worden gesteld voor spelers die deelnemen aan de 

bondscompetitie en bondstoernooien.  

Deze keer uitleg over ‘Let’ 
Het kan gebeuren dat een rally zonder punt eindigt. Dit noemen we een 

‘let’. De scheidsrechter geeft dit aan door zijn arm omhoog te steken en 

"Let!" te roepen.  

Een rally eindigt in een LET 

Een rally eindigt zonder punt als: 

o de bal bij een verder correcte service het net raakt; 

o de bal bij de service het net raakt en door de ontvanger wordt 

geblokkeerd; 

http://www.tafeltennismasterz.nl/
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o de bal wordt opgeslagen en de ontvanger nog niet klaar staat: 

• de ontvanger (noch zijn dubbelpartner) mag dan een poging 

ondernemen om de bal terug te slaan, 

• het is gebruikelijk dat de ontvanger zijn ‘vrije hand’ opsteekt 

om aan te geven dat hij niet klaar is; 

o er iets gebeurt wat niets met jouw wedstrijd te maken heeft, 

maar waarvan je last kunt hebben; de scheidsrechter roept dan 

‘let’. 

Voorbeelden van gebeurtenissen waarvan een speler last kan 

hebben: 

• een bal van ‘de buren’ in jouw speelveld, 

• een hekje van jouw speelveld dat door je buurman omver 

wordt gelopen, 

• een harde knal in de speelzaal, 

• plotselinge extra lichtinval of juist lichtuitval op de 

wedstrijdtafel. 

o de scheidsrechter ontdekt dat een fout is gemaakt. De 

scheidsrechter roept dan ‘let’. Het kan een fout zijn: 

• in de volgorde van serveren en ontvangen, 

• bij het wisselen van speelhelft in de beslissende game. 

 

 
tafeltennismasterz.nl 
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Spiegeltijd tijdens lockdown 
Tijdens de lockdown is door een nieuwe huurder een spiegelwand en 

geluidsinstallatie in de zaal aangebracht. Lasciva More & Outdoor gaat 

actieve groepslessen organiseren in onze zaal. Aangezien de zaal 

momenteel gesloten is vanwege de lockdown hier alvast een 

sneakpreview. 

 
Doek voor spiegelwand in Rinus Nederpelzaal | 23 januari 2021 

 
Spiegelwand in Rinus Nederpelzaal | 23 januari 2021 
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Uit de archieven: Tafeltennis in Westland 
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Uit: De Westlander, 29 september 1972 

Marco Kortekaas in zonnetje gezet 
Marco Kortekaas is zaterdag 3 oktober in het zonnetje gezet als dank voor 

zijn inzet de afgelopen twee jaar voor de jeugd als wedstrijdsecretaris 

junioren. 

 



 
33                                                                         Kontakten 313 – februari 2021 

 

Ansichtkaart van Monster 
Opknappen, verbouwen of slopen. Alles is mogelijk. Hierbij enkele 

bouwprojecten in Monster. Verbouwing winkeltje Van der Leest met 

behoud van voorgevel. Het gemeentehuis van Monster is gesloopt. 

Rotonde zwartendijk / molenweg. Hotel-café-restaurant Overheijde is, 

met behoud van buitengevel, verbouwd tot appartementen. 

4 beelden uit Monster | 5 februari 2021 

Rinus Nederpelzaal in de sneeuw | 7 februari 2021  
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Organisatie ttv Smash 
 

Dagelijks bestuur  
Voorzitter Kees Kouwenhoven 

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

  Secretaris Edwin Bol  

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

  Penningmeester Aad van de Laar 

0174 – 416 687, aadvandelaar@kabelfoon.nl 

  

Overige bestuursleden 
Wedstrijdsecr. 

Senioren 

Kelvin Heemstra 

06 - 440 660 65, wss.smash@gmail.com 

  Algemeen Jannes Drogt 

06 – 471 99 649, j.drogt@rocmondriaan.nl 

  

  

 

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 Marco van Cooten en Joop van Nierop 

  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 € 72,50 € 74,00 € 146,50 
Niet competitiespelend € 19,50 € 66,00 € 85,50 
Recreant € 19,50 € 66,00 € 85,50 
Competitiespelend bij een andere tt vereniging € 19,50 € 46,00 € 65,50 
Niet spelend/donateur € 0,00 € 45,00 € 45,00 
    

Jeugd t/m 16 jaar *    
Competitiespelend € 54,50 € 77,00 € 131,50 
Niet competitiespelend € 19,50 € 66,00 € 85,50 
    

*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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Openingstijden Smash en andere gebruikers 

 

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 

   

 

Andere gebruikers  
De Rinus Nederpelzaal (Jan Steenstraat 2) 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.  

Dinsdag 15.00 – 17.00 BSO 2Samen (jan t/m apr) 

Donderdag 15.00 – 17.00 BSO2Samen (okt t/m dec) 

Lasciva More & Outdoor – Binnenkort meer informatie 
 

 
Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat 2 in Monster | 23 januari 2021 



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.  
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