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Zie achterin clubblad: 
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- Gevonden voorwerpen 
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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, 

avdlaar@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 Kelvin Heemstra 

06 - 440 660 65,  
wss.smash@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 Joop van Nierop en Dolf ter Horst 
  
Clubblad / 
website 

Marco van Cooten 

  

Trainers  
Jeugd: Cos Nowé en Nico van Zwet 
  
Recreanten: Nico van Zwet 
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Van de voorzitter 
 

Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste 

Kontakten is uitgebracht,  dus hoog tijd om weer 

een nieuwe op de mat te leggen. 

Team 3 met Edwin, Sander en Laurens evenals team 8 met Ferry, Jannes 

en Greet zijn degene die het een trapje hoger in de competitie mogen 

gaan proberen, proficiat met jullie kampioenschap. Ook team 1 (duo) met 

Stefan, Dick, Kelvin en Ron eindigden in de hoofdklasse als kampioen. 

Het verhaal blijft helaas steeds weer over corona gaan, maar na de laatste 

lockdown gloort er nu hoop dat we in ieder geval weer competitie kunnen 

gaan spelen.  De start ervan is weliswaar  iets vertraagd zodat de 

competitie pas later in het voorjaar is afgelopen.  Als ik dit schrijf moet 

het verenigingsdubbel nog worden gespeeld. Op deze avond worden de 

kampioenen van afgelopen jaar alsnog gehuldigd. Beter laat dan nooit 

moet je maar denken. 

Het is Kelvin weer gelukt om de maandag- en vrijdagteams op dezelfde 

avond in te delen zodat het gezellig druk kan worden. Bij de jeugd worden 

ook deze voorjaarscompetitie nog geen teams aangemeld, we hopen dit 

najaar weer een of twee teams te kunnen vaststellen. 

In oktober is de ALV georganiseerd waarbij door het bestuur o.a. het 

meerjarenbeleidsplan is toegelicht. Onze stip op de horizon blijft om op 

termijn weer op 100 actieve leden terecht te komen maar ook om een 

gezonde, in de vorm van financiën, vereniging te blijven gewaarborgd 

voor de toekomst. Gelukkig zien we dit seizoen al weer een aantal nieuwe 

leden die zich bij onze vereniging hebben aangesloten, zowel bij de jeugd 

en met name bij de recreanten. De dinsdagavond wordt goed bezocht en 

ook op donderdag ochtend wordt de groep sportievelingen steeds groter. 

Met de verhuur van de zaal loopt het allemaal nog niet zo lekker, de fitness 

club komt mede door corona nog niet erg op gang en de vraag is of dit 

nog iets gaat worden. We zijn dus maar weer aan het adverteren gegaan 

om te zien of we een huurder kunnen aantrekken die de balans van de 

vereniging in het groen kan helpen houden. Kijk eens rond in jouw 
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kennissenkring of er misschien iemand op zoek is naar een praktijkruimte. 

Dit mag ook alleen de kantine zijn. 

Ook weer even aandacht voor onze bij nieuwe vloer die na het schuren 

tevoorschijn is gekomen. Deze dient iedere speelavond te worden 

geveegd om zand niet de kans te geven om de vloer te beschadigen. Aad 

zet de vloer regelmatig in de olie maar goed schoonhouden blijft erg 

belangrijk. 

De tafels dienen ten alle tijden door twee personen tegelijk opgezet en 

weer weggehaald te worden. Er is helaas weer een tafel gesloopt door 

iemand die het alleen wilde doen. Het kost Leon vele uren om de tafel 

hopelijk weer op orde te krijgen. 

Mogelijk wordt er voor de Pasen ook weer een klaverjasavond 

georganiseerd, hier worden jullie t.z.t. natuurlijk weer uitgenodigd 

Veel speelplezier de komende periode 

Kees Kouwenhoven 

 

Teamindeling Voorjaarscompetitie 2022  
   

1. Landelijk Heren - 3e divisie - Poule F Zaterdag 18.00 uur 
 Cos Nowé, Dick Voois, Ron Vollebregt, Kelvin Heemstra, Sebastiaan Meertens en 

Sander Kuyvenhoven. 

2. Reguliere competitie: 4e klasse - Poule E Vrijdag 20.00 uur 
 Bert Stap, Theo van der Elst, Greet van der Kruk, Ferry Melein en Jannes Drogt. 

1. Duo competitie: 1e klasse - Poule D Maandag 20.00 uur 
 Edwin Bol, Laurens Sanders en Sander Bakker. 

2. Duo competitie: 2e klasse - Poule B Vrijdag 20.00 uur 

 Juul Wensveen, Pepijn Kortekaas en Ron Wensveen. 

3. Duo competitie: 3e klasse - Poule I Vrijdag 20.00 uur 
 Alwin Vermaat, Clemens van Heyningen en Frans Meurs. 

4. Duo competitie: 4e klasse - Poule G Vrijdag 20.00 uur 
 Greet van der Kruk, Ferry Melein en Jannes Drogt. 

5. Duo competitie: 5e klasse - Poule E Maandag 20.00 uur 
 Trudy van Dijk, Anton Hendriks en Joop van Nierop.  

6. Duo competitie: 5e klasse - Poule F Maandag 20.00 uur 
 Cees van der Arend, Kees Kouwenhoven en Jonathan Meuleman. 

7. Duo competitie: 6e klasse - Poule D Vrijdag 20.00 uur 
 Ton Zuidgeest, Jos Kouwenhoven en Jorinde van de Kruk. 
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met Aad 

 

 

 

Aad van de Laar 

avdlaar@kabelfoon.nl   

06 534 298 12 
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Club Dubbel kampioenschappen 
 

Vrijdag 11 februari vond het clubkampioenschappen 

dubbel plaats. Vooraf inschrijving was niet nodig. Je 

aanwezigheid om 20.00 uur was voldoende om deel te 

nemen aan dit kampioenschap. Door middel van loting bepaalde 

organisator Kelvin welke dubbelteams gevormd werden. Vervolgens 

werden de teams in twee vierkampen ingedeeld en kon begonnen worden.  

Tenminste dat dachten we. Want wie was toch die tweede Leon. Bij tafel 

1 stonden Ron en Leon klaar om de strijd aan te gaan tegen Joop en 

Marco. Een paar tafels verderop stonden Anton en Ton klaar om hun 

tegenstanders uit te leggen wat tafeltennis is. Juul was komen opdagen, 

maar wie was toch die Leon in deze poule. Een nieuw lid? In de loting zal 

waarschijnlijk Leon per abuis tweemaal een briefje hebben gehad. Dolf 

bleek helemaal niet te hebben deelgenomen aan de loting, aangezien zijn 

naam in het deelnemersveld ontbrak. Voordeel was nu wel dat het 

‘probleem’ snel opgelost kon worden. 

Na wat startproblemen konden de wedstrijden dan toch aanvangen. De 

twee beste koppels in de poule gingen door naar de kruisfinales. Er werd 

fanatiek gestreden om niet uitgeschakeld te worden. Voor andere koppels 

gold het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. 

In poule 1 was het gelegenheidsduo Bas en Roland die al hun wedstrijden 

wisten te winnen en als eerste eindigden. Alleen Ron en Leon maakten het 

hen nog enigszins moeilijk door één game op te eisen (9-11, 12-10, 9-11 

en 10-12).  

Poule 2 kende een soortgelijke strijd. Daar waren het Anton en Ton, 

oftewel An-Ton, die eerste werden in de poule. Nummer twee van de poule 

werden Ferry en Jos. An-ton beslisten in vier games (7-11, 11-5, 5-11, 5-

11 en 7-11) dat ze Ferry en Jos onder de duim konden houden. 

In de halve finale speelden Bas/Roland tegen Ferry/Jos en werd in vier 

games in het voordeel van Ferry/Jos geslist. In de andere halve finale 

waren het An-Ton die vijf games nodig om Ron en Leon op de knieën te 

krijgen.   
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Onder bezielende leiding van gelegenheidshoofdscheidsrechter Jannes 

werd de finale gespeeld door Ferry/Jos en An-Ton. Het werd een lange zit 

voor Jannes. An-Ton wisten 2 games binnen te sprokkelen en hielden het 

daarbij. Ferry/Jos pakten de laatste beslissende vijfde game en zijn 

daarmee dubbelkampioenen van Smash. 

Kampioenen van harte gefeliciteerd en Kelvin bedankt voor het 

organiseren van deze gezellige avond.  

Finale met Anton, Ton, Jos en Ferry | 11 februari 2022 

Ansichtkaart van Monster 
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Najaarscompetitie 2021 
 

Afgelopen seizoen speelden 12 teams van Smash in 

de competitie van de Nederlandse Tafeltennisbond 

(NTTB). Eén team kwam uit in de landelijke derde divisie en de rest in de 

competitie van afdeling West. Twee reguliere teams en tien duo teams. 

Twee teams zijn gedegradeerd en drie teams zijn kampioen geworden. 

Team 1, uitkomende in de landelijke competitie, ging lange tijd aan de 

leiding in poule B van de derde divisie. Uiteindelijk behaalde HTTV-070 

twee punten meer dan onze heren en werd het eerste team van de Haagse 

vereniging kampioen.  

Terug naar onze kampioenen. Vrijdag 11 februari werden de kampioenen 

in het zonnetje gezet. Uit handen van wedstrijdsecretaris Kelvin ontvingen 

de aanwezige kampioenen een mooie bos bloemen.  

Huldiging kampioenen: Bas, Ron, Dick, Kelvin, Ferry, Greet, Jannes, Sander en Edwin | 11 februari 2022 

In de hoofdklasse waren het Kelvin, Dick, Ron, Stefan en invaller Bas die 

als team 1 (duo) kampioen werden. Zij hielden concurrent Papendrecht 1 

twee punten achter zich.  
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Voor team 3 bestaande uit Sander, Laurens en Edwin was het tot na de 

laatste wedstrijd spannend. In de tweede klasse (duo) bestond de top 3 

uit Play Fair 2 met 27 punten, Rijnsoever 2 met 28 punten en Smash 3 

ook met 28 punten. Twee teams dus met hetzelfde aantal punten bovenin 

de ranking. Er moesten games geteld worden om te bepalen wie zich 

kampioen mocht noemen. Dit pakte in het voordeel van Smash uit. 

Sander, Laurens en Edwin zijn komend seizoen dus te vinden in de eerste 

klasse. 

Duo team 8 kende jarenlang ook die spanning. Keer op keer kwamen ze 

dichtbij het kampioenschap. Stond de vaas voor de kampioensbloemen al 

klaar, maar grepen ze net naast het kampioenschap. Dit seizoen was het 

anders. Ferry, Jannes en Greet hadden het uitstekend voor elkaar. Al lang 

voor de finish waren ze al onverslaanbaar. Met 41 punten werden ze 

kampioen in de vijfde klasse. De nummer twee, HTTV-070 4, behaalde 27 

punten. Een ruime overwinning, die veel verwachtingen schept voor de 

vierde klasse waar ze het komende seizoen in zullen uitkomen.  

Uitslagen najaarscompetitie 2021 
  
Team 1 | Landelijk Heren: 3e divisie - Poule B % 
HTTV-070 1                 10 - 66 Sebastiaan Meertens 3 3 100 
Smash (M) 1                10 - 64 Sander Kuyvenhoven 15 13 87 
Alexandria '66 2           10 - 57 Dick Voois 12 9 75 
Victory '55 1              10 - 45 Kelvin Heemstra 21 13 62 
US 2                       10 - 38 Ron Vollebregt 18 9 50 
Rapidity 1                 10 - 30 Cos Nowé 21 9 43 
      
Team 2 | reguliere competitie: 3e klasse - Poule D % 
Docos 5 10 - 80 Robin Pay 3 2 67 
TOGB 5   10 - 55 Frans Meurs 21 9 43 
De Treffers (R) 5    10 - 54 Bert Stap 27 10 37 
DOING 1 10 - 45 Theo van der Elst 30 11 37 
Smash (M) 2 10 - 35     
Reflex (L) 1   10 - 31 Invallers    
  Anton Hendriks 6 1 17 
  Cees van der Arend 3 0 0 
                

 

 

 

 

 

 

Jannes, Paul en Ferry in actie | 19-10-2021 
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Duo Team 1 | Hoofdklasse - Poule A % 
Smash (M) 1   10 - 32 Kelvin Heemstra 6 6 100 
Papendrecht 1 10 - 30 Dick Voois 4 4 100 
Vriendenschaar 1   10 - 28 Ron Vollebregt 4 3 75 
Dordrecht 1 10 - 22 Stefan Groenheid 20 11 55 
DHC 1 10 - 22     
Scyedam 2 10 - 16 Invallers    
  Bas Janmaat 4 1 25 
  Sander Bakker 2 0 0 
      
Duo Team 2 | 1e klasse - Poule C % 
De Treffers (R) 1 9 - 39 Jacob Kouwenhoven 18 8 44 
Dordrecht 4    10 - 30 Thomas Kouwenhoven 12 3 25 
Reflex (L) 1 8 - 24 Bas Janmaat 0 0 0 
SIOK 1 9 - 18     
Smash (M) 2 9 - 16 Invallers    
Taverzo 2 9 -  8 Edwin Bol 2 0 0 
  Sander Bakker 2 0 0 
  Frans Meurs 2 0 0 
      
Duo Team 3 | 2e klasse - Poule C % 
Smash (M) 3 10 - 28 Sander Bakker 14 10 71 
Rijnsoever 2   10 - 28 Edwin Bol 16 9 56 
Play Fair 2   10 - 27 Laurens Sanders 8 1 13 
Reflex (L) 2 10 - 25     
Avanti 1 10 - 23 Invallers    
De Treffers (R) 2   10 - 19 Juul Wensveen 7 0 0 
      
Duo Team 4 | 2e klasse - Poule A % 
Twenty-one Up 4 10 - 33 Juul Wensveen 20 14 70 
SETT 2 10 - 26 Ron Wensveen 20 6 30 

Smash (M) 4 10 - 25     
TOG 1   10 - 23     
Tavenu 2 10 - 22     
Sorry 1 10 - 21     
      
Duo Team 5 | 3e klasse - Poule E % 
DVC 1       10 - 38 Clemens van Heyningen 18 9 50 
DHC 2                      10 - 31 Alwin Vermaat 14 5 36 
TOGB 4                     10 - 21     
Salamanders 3              10 - 21 Invallers    
Smash (M) 5                10 - 21 Bert Stap 2 1 50 
Korendijk 2                10 - 18 Frans Meurs 6 1 17 
      
Duo Team 6 | 3e klasse - Poule G % 
SETT 3 8 - 28 Pepijn Kortekaas 12 11 92 
Smash (M) 6   8 - 24 Frans Meurs 14 9 64 
HTTV-070 1 8 - 19 Bert Stap 6 2 33 
Taverzo 4 8 - 18     
TOGB 3 8 - 11     
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Duo Team 7 | 4e klasse - Poule J % 
HTTV-070 2 10 - 32 Trudy van Dijk 10 3 30 
DHC 3 10 - 30 Anton Hendriks 16 3 19 
Salamanders 5 10 - 26     
TZM 1 9 - 23 Invallers    
SVN 1 10 - 23 Jonathan 2 1 50 
Smash (M) 7 9 - 11 Ferry Melein 2 1 50 
  Cees van der Arend 4 1 25 
  Jannes Drogt 2 0 0 
      
Duo Team 8 | 5e klasse - Poule H % 
Smash (M) 8 10 - 41 Ferry Melein 14 13 93 
HTTV-070 4 10 - 27 Jannes Drogt 14 12 86 
DOING 7 10 - 23 Greet van der Kruk 12 9 75 
Pijnacker 5 9 - 22 Joop van Nierop 0 0 0 
Pa Duy 2 9 - 21     
NN Rotterdam 5 10 - 11     
      
Duo Team 9 | 5e klasse - Poule G % 
Pijnacker 3 10 - 47 Jonathan Meuleman 16 10 63 
Pa Duy 1 10 - 29 Cees van der Arend 12 4 33 
Taverzo 8 10 - 26 Kees Kouwenhoven 12 3 25 
Smash (M) 9 10 - 21     
DVC 3 10 - 14     
SIOK 2 10 - 13     
      
Duo Team 10 | 6e klasse - Poule E % 
DHC 6 10 - 32 Ton Zuidgeest 18 12 67 
Smash (M) 10 10 - 29 Jorinde van de Kruk 10 6 60 
VVV 10   10 - 26 Jos Kouwenhoven 12 4 33 
SIOK 4 10 - 21     

Pijnacker 7 9 - 20     
DVC 4   9 - 17     

 

 
Kelvin en Ron in actie | 16 oktober 2021 
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Joop van Nierop meer dan 60 jaar lid 
 

Tijdens de festiviteiten rond het 65 jarig bestaan van 

tafeltennisvereniging Smash werd op zaterdag 2 oktober Joop van Nierop 

in het zonnetje gezet. Eigenlijk zou hij al een jaar eerder gehuldigd 

worden, maar vanwege beperkende maatregel rond corona kon dit 

destijds geen doorgang vinden.  

Zaterdag 2 oktober was het dan zo ver. Nadat het eerste team van Smash 

hun competitiewedstrijd met mooie cijfers hadden afgesloten nam Edwin 

Bol, secretaris van Smash, het woord. Hij vertelde over 65 jaar Smash. In 

dit verhaal mag natuurlijk Joop van Nierop niet ontbreken. Edwin mocht 

hem namens de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) een oorkonde, ter 

gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaatschap, aanbieden. 

 
Joop van Nierop | 2 oktober 2021 
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In al die jaren is hij niet alleen trouw lid geweest aan de vereniging, maar 

is hij ook voorzitter en penningmeester geweest. Onder zijn 

voorzitterschap werd bijvoorbeeld 15 jaar geleden het 50-jarig jubileum 

gevierd. Dit ‘gouden’ jubileum werd groots gevierd. Er verscheen toen ook 

een jubileummagazine waarin Joop vertelde dat hij begin 1960 zich als 

juniorlid aanmeldde. Hij bleek het tweede juniorlid te zijn. 

Natuurlijk kon Edwin het niet laten om Joop te vragen naar welke 

gebeurtenissen hem in het bijzonder zijn bijgebleven. Joop vertelde 

honderduit. Onder andere over het 10 jarig bestaan in 1966 toen de eerste 

internationale Westlandse Kampioenschappen door Smash georganiseerd 

werd. In de bloemenveiling van Honselersdijk stonden 75 tafels opgesteld 

waar deelnemers van 70 verschillende verenigingen uit Nederland, België 

en Duitsland speelden. Onder de meer dan 500 deelnemers bevond de 

gehele Nederlandse top zich. Winnaar werd toenmalig landskampioen Bert 

van de Helm. 

Joop wist ook te vertellen dat Bert van de Helm 15 jaar later, tijdens het 

25-jarig jubileum, samen met Nico Slobbe een tafeltennisdemonstratie 

gaf. Het jubileum werd toen onder andere gevierd met een 24-uurs 

tafeltennismarathon.  

 
Joop van Nierop | 2 oktober 2021 
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Tafeltennisvereniging Smash 65 jaar 
 

Zaterdag 2 oktober was de aftrap van de festiviteiten rond het 

65 jarig bestaan van tafeltennisvereniging Smash in Monster. Joop van 

Nierop, al meer dan 60 jaar lid, werd in het zonnetje gezet en The 16A 

verzorgden een spetterend optreden. 

Alvorens de festiviteiten begonnen speelde het eerste team van Smash, 

thuis in de Rinus Nederpelzaal, hun competitiewedstrijd in de landelijke 

3e divisie. Aangemoedigd door de velen Smashleden wonnen ze met 8-2 

van Victory ’55 uit Volendam. 

 
Cos, Ron en Kelvin (team 1) | 2 oktober 2021 

Nadat de tafeltennisbatjes weer in de tas verdwenen nam Edwin Bol, 

secretaris van Smash, het woord. Hij vertelde over 65 jaar Smash. In dit 

verhaal mag natuurlijk Joop van Nierop niet ontbreken. Edwin mocht hem 

namens de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) een oorkonde, ter 

gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaatschap, aanbieden. Niet alleen Joop 

werd in het zonnetje gezet. Jan van den Ende van Glas- en schildersbedrijf 

J. van den Ende kreeg uit handen van Edwin een ingelijst Smash-shirt. 

Jan is één van de sponsoren die het mogelijk heeft gemaakt dat Smash 

vanaf dit competitieseizoen een nieuw clubshirt heeft. 
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Huldiging Joop van Nierop door Edwin en Jan van den Ende krijgt een ingelijst Smash-shirt | 2 oktober 2021 

Vervolgens was het aan Tom en Arthur, of beter gezegd The 16A om de 

show te stelen. We leerden Arthur, die al jaren bij Smash achter de 

tafeltennistafel te vinden is, van een heel andere kant kennen. Samen met 

de uit Ierland afkomstige Tom werden de leden van Smash vermaakt met 

onder andere klassiekers uit de Top 2000. De show begon rustig en werd 

steeds energieker. 

 
The 16A | 2 oktober 2021 

Een geslaagde aftrap van 65 jaar Smash dus. 
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Schuurpapiertoernooi 
 

Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan werd op 19 

oktober het schuurpapiertoernooi georganiseerd. Bij 

dit hardbattoernooi waren er twee poules die streden 

om de prijzen. Het bleek nog behoorlijk lastig te zijn om met zo’n batje te 

spelen. Na een aantal wedstrijden begon menigeen te wennen aan de 

manier van spelen en ontstonden er zelfs mooie rally’s. Ook het typische 

geluid dat het harde batje geeft begon te wennen en werd op den duur 

gewaardeerd. 

Voor Kelvin kent het batje geen geheimen. Deze ‘noppenkoning’ weet als 

geen ander hoe te handelen met dit materiaal. Zijn teamgenoot Dick doet 

echter zeker niet onder voor hem. Samen lieten ze zien wat er zoal 

mogelijk is met een hardbat.  

We waanden ons terug in de tijd. 65 jaar geleden speelden de eerste leden 

van Smash ook met zo’n soort batje.  

Bovenal hebben we een gezellig avond gehad. 

  
De prijswinnaars: Dick, Marco, Chang en Kelvin | 19 oktober 2021 
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Oud-leden bij Smash 
 

Zaterdag 23 oktober ontmoette leden en oud-leden 

elkaar in de Rinus Nederpelzaal om stil te staan bij 65 jaar 

tafeltennisvereniging Smash. Het werd een middag en avond 

waarin herinneringen opgehaald werd, maar waarbij ook het 

tafeltennisbatje in de hand genomen werd.  

’s Middags vond een dubbeltoernooi voor leden en oud-leden plaats. 

Aangezien sommige oud-leden al heel lang geen balletje meer geslagen 

hadden werden eerst even de spelregels doorgenomen. Vooral de 

onderdelen die in de loop der tijd veranderd zijn. Zo is het balletje een 

stukje groter geworden, spelen we niet meer tot de 21, maar tot de 11, 

stoppen we niet bij 2 gewonnen games, maar pas bij 3 gewonnen games 

en gaat de service na 2 punten over naar de tegenstander.  

 
Actie in de zaal | 23 oktober 2021 

Het werd een middag waarin heel veel dubbelwedstrijden gespeeld 

werden. Het lichaam van menig (oud) lid werd op de proef gesteld. Zo nu 

en dan konden de benen het spel niet bijhouden en vond er een onbalans 

plaats. Zo werd ook weer eens de EHBO-koffer gebruikt. Naast het drukke 

spelschema was er natuurlijk ook tijd om herinneringen op te halen. 
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Om weer even op adem te komen konden we genieten van een heerlijke 

maaltijd van de plaatselijke Chinees. Na het vullen van de magen 

stroomde de kantine weer vol met ‘nieuwe’ oud-leden. Iedereen kon vrij 

inlopen. Tenminste als je met je coronacheck-app kon laten zien dat je 

een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag had. Het 

avondprogramma bestond uit bijkletsen en er was de mogelijkheid om 

een balletje te slaan of een dartpijltje te gooien. Al snel waren alle tafels 

bezet en werd niet alleen het ‘normale’ tafeltennisbatje in de hand 

genomen, maar was het natuurlijk ook leuk om een keer te spelen met 

een hardbat.  

 
Gezelligheid in de kantine van Smash | 23 oktober 2021 

Het was een leuke, sportieve en gezellige dag.  
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Kinderen van Smash vieren verjaardag 
 

Zaterdag 23 oktober vierden de jeugdleden van Smash de 

verjaardag van tafeltennisvereniging Smash in de Rinus Nederpelzaal met 

oud Hollands spelletjes. 

Rond half elf kwamen de kinderen van Smash de zaal aan de Jan 

Steenstraat binnen en werden ze welkom geheten door de trainers Cos 

Nowé en Nico van Zwet. Met de slingers en ballonnen in de kantine was 

het een echter verjaardag. Ook in de zaal keken de aanstormende 

talentjes hun ogen uit. Allemaal oud Hollandse spelletjes. 

- Boter, kaas en eieren; 

- Spijkerbroek hangen; 

- Spijkerpoepen; 

- Koekhappen; 

- Blikwerpen; 

- Jeu de pong; 

- Sjoelen. 

Alle spelletjes werden in tweetallen afgewerkt en 

hier en daar kregen ze hulp van de trainers. Bij 

boter, kaas en eieren was het de bedoeling om doormiddag van de opslag 

de bal in een van de vakken van het raster aan de overkant van de tafel 

te krijgen. Ze moesten goed mikken om te zorgen dat als eerste een rij 

van drie gevormd werd. 
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Ook bij blikwerpen werden bal en batje gebruikt om doormiddel van de 

opslag de blikken, voor deze gelegenheid vervangen door plastic 

bekertjes, omver te werpen. 

Nadat iedereen alle spelletjes minimaal eenmaal gespeeld had was het tijd 

voor een behendigheidsspel. De groep werd in tweeën verdeeld voor een 

lepel/bal circuit. Stappen in ringen, tussen pionnen door, over een bank, 

om een hekje heen, onder een hekje door en weer terug naar de groep. 

Allemaal met een lepel in de hand waarop een pingpongbal (sorry… een 

tafeltennisbal) ligt. 

Ook kwam het oud Hollandse tikkertje nog even aan bod. Als eerste was 

het Cos die de tikker was. 

Moe, maar voldaan, konden de Smashers vervolgens in de kantine 

aanschuiven aan een grote tafeltenniseettafel. Daar konden ze de dorst 

lessen en de hongerige magen vullen met een broodje knakworst. Rond 

13.30 was het tijd om naar huis te gaan. De trainers van Smash werden 

bedankt voor de organisatie en de kinderen van Smash werden bedankt 

voor hun enthousiasme. 

Aanvallen | 23 oktober 2021  
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Notulen van de Algemene Leden- 

vergadering van 7 oktober 2021 

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 12 leden waaronder 4 bestuursleden. Negen leden hebben 

zich afgemeld voor de vergadering. Een van de leden komt later. 

De voorzitter geeft een kort jaaroverzicht en verwijst even naar de 

huldiging van Joop van Nierop, die op dat moment al 61 jaar lid was van 

onze vereniging. Het was de bedoeling om Joop te huldigen tijdens 

opening van de kantine, maar dat was toen helaas niet mogelijk in 

verband met de coronabeperkingen. Tijdens de viering van het 65 jarig 

jubileum van onze vereniging het afgelopen weekend, heeft de huldiging 

alsnog plaatsgevonden. 

De opening van de kantine werd in het najaar van 2020 gedaan door de 

wethouder, nadat de laatste verbouwingsactiviteiten waren afgerond. 

Begin 2021, tijdens de lockdown, is ook de vloer opgeknapt en is de 

sportzaal van led-verlichting voorzien. 

In tegenstelling tot veel verenigingen blijft het ledenaantal van onze 

vereniging op een goed niveau. Bij de recreanten groeien we zelfs in 

ledenaantal. Ondanks dat we door alle coronaperikelen een deel van het 

jaar niet hebben kunnen spelen, gaat het in dit opzicht dus goed met de 

vereniging. 

In het afgelopen jaar werd ook een nieuw beleidsplan ontwikkelt, dat in 

deze vergadering aan de leden zal worden gepresenteerd. 

2. Notulen vorige vergadering (8 oktober 2020) 
De notulen van de vorige ledenvergadering van 8 oktober 2020 worden 

zonder opmerkingen goedgekeurd. 
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Vraag Greet uit nieuwsgierigheid: heeft de led-verlichting ook meerdere 

standen zoals in notulen van de ALV van vorig jaar? Dit is niet 

aangeschaft in verband met de hoge meerkosten. 

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

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

a) Secretariaat: geen opmerkingen 

b) Wedstrijdsecretaris senioren: geen opmerkingen 

c) Wedstrijdsecretaris junioren: geen opmerkingen 

d) Penningmeester: Aad geeft een toelichting op de  exploitatie van 

het seizoen 2020-2021. Ondanks alle coronaperikelen is het jaar 

toch afgesloten met een positief resultaat van € 526. In het kader 

van de TASO regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport 

Organisaties) is een extra bedrag van € 4.500 ontvangen. De 

begroting 2020/2021 was nog wel gebaseerd op een normaal jaar. 

We hadden ook gerekend op extra huurinkomsten, maar de nieuwe 

huurster is nog niet begonnen vanwege corona. Wel hebben we een 

nieuwe sponsor: schildersbedrijf Jan van den Ende. Daarentegen 

was de kantineopbrengst veel lager omdat een groot deel van het 

jaar de kantine niet open mocht zijn. Ook de oproep voor nieuwe 

reclameborden heeft slechts één nieuw reclamebord opgeleverd. 

Daarnaast was er sprake van lagere kosten doordat veel activiteiten 

niet hebben plaatsgevonden i.v.m. corona. Daarnaast is er een 

bedrag van € 1.000 extra toegevoegd aan de voorziening groot 

onderhoud. De NTTB heeft de contributie van de 

voorjaarscompetitie niet in rekening gebracht. 

Inmiddels is ook het nieuwe clubtenue geleverd. Het tenue wordt 

gedeeltelijk gesponsord: Claasen Coatings € 1.000, ZW Sports  

€ 500, Looije Verpakkingen € 250, Jan van den Ende € 600. Het 

volledige tenue heeft een kostprijs van € 90. Door de sponsors 

dragen € 40 bij aan de kosten, zodat leden € 50 voor het tenue 

betalen. De kosten van het tenue worden bij de contributie in 

rekening gebracht. 
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e) Kascontrolecommissie: Marco en Joop hebben de controle 

uitgevoerd. Marco vertelt welke controle is uitgevoerd. Aad heeft 

waar nodig een toelichting gegeven aan Marco en Joop. De 

inkomsten vallen tegen, maar goed dat de TASO regeling is 

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

geconstateerd. De vergadering wordt voorgesteld de 

penningmeester decharge te verlenen voor de opgestelde cijfers 

2020-2021. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de 

vergadering. 

5. Bestuursvoorstellen 
De begroting voor komend seizoen wordt toegelicht. De begroting gaat uit 

van een verdere stijging van het aantal leden. Ook is de TASO regeling 

aangevraagd voor 2 kwartalen. Wel blijft er onzekerheid bestaan over de 

nieuwe huurster Bianca (fitness). Het is nog niet duidelijk of het gaat 

lukken nieuwe fitnesslessen op te zetten in Monster. Vooruitlopend daarop 

is door de huurster wel geïnvesteerd in de zaal. Positief is dat de scouting 

de zaal en kantine gaat huren tot aan de kerst, dit gaat zo’n € 500 

opleveren. 

Het is ook de verwachting dat de kosten weer hoger zullen zijn doordat 

alles het komende seizoen weer kan worden opgestart. Als bijzondere post 

is een bedrag gereserveerd van € 1.100 aan kosten voor het 65-jarig 

jubileum van de vereniging in oktober 2021. Per saldo komt de begroting 

voor 2021-2022 uit op een verlies van € 585, maar wel met een bijdrage 

van € 4.000 uit de TASO-regeling. We zullen dus moeten inzetten op 

verhuur van de zaal om alle kosten te kunnen afdekken.  

Een makelaar heeft zijn diensten in het verleden aangeboden inzake de 

verhuur van de zaal: wellicht kunnen we deze makelaar nog eens 

raadplegen of wederom een advertentie zetten om de zaal te verhuren. 

Het energiecontract loopt door tot en met maart 2022 tegen hele gunstige 

tarieven. Het wordt afwachten wat de hoogte is van de energietarieven 

tegen die tijd. Het is wel de verwachting dat we minder Kwh gaan 

gebruiken i.v.m. de nieuwe ledverlichting.  
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Als voorstel wordt ingebracht de prijs van een flesje bier te verhogen van 

€ 1,50 naar € 1,60 in verband met de duurdere inkoop. De aanwezige 

leden vinden dat deze prijs zou moeten worden verhoogd naar € 1,75. 

Er is geen dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud opgenomen, 

maar als het resultaat het toelaat zal dit wel in de werkelijke cijfers van 

2021-2022 worden opgenomen. 

De contributie wordt niet verhoogd behoudens dat de stijging van de 

bondscontributie zal worden doorberekend aan de leden en het 

contributiebedrag wordt afgerond op een rond bedrag. 

De begroting wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

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. 

6. Bestuursverkiezingen 
Edwin (secretaris) en Kelvin (wedstrijd secretaris) zijn aftredend en ook 

weer herkiesbaar. Beiden worden door de ALV weer benoemd voor twee 

jaar. 

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

komende twee jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Dolf en 

Joop zullen dus de cijfers van het verenigingsjaar 2021-2022 beoordelen. 

8. WBTR / statuten aanpassen 
Edwin behandelt aan de hand van een powerpoint presentatie de nieuwe 

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 is ingegaan. 

De wet moet zorgen voor een verbetering van het bestuur en toezicht van 

verenigingen en stichtingen. Dit als gevolg van een groot aantal incidenten 

in de afgelopen jaren. 
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De wet gaat er vanuit dat het bestuur een aantal maatregelen neemt om 

goed bestuur van de vereniging te realiseren. Bij Smash is dit vastgelegd 

in een bestuursreglement dat door het bestuur is vastgesteld. Dit 

reglement zal ook aan de leden beschikbaar worden gesteld. 

Daarnaast dienen een aantal onderwerpen in de statuten te worden 

vastgelegd. De vereniging heeft vijf jaar de tijd om de statuten hierop aan 

te passen. Het voorstel aan de leden is om dit het komende jaar verder 

uit te werken en een voorstel hierover tijdens de ALV van oktober 2022 

aan de leden te presenteren. 

9. Beleidsplan 
Jannes geeft een presentatie over het nieuwe beleidsplan. Er wordt 

toegelicht hoe het beleidsplan tot stand is gekomen en wat de 

belangrijkste punten uit het plan zijn. Het plan is, net als het voorgaande 

plan, een plan op hoofdlijnen. Het bestuur zal de komende tijd gebruiken 

om samen met de leden het plan verder uit te werken. Daarbij worden de 

volgende speerpunten benoemt: 

− Updaten EHBO doos 

− Instellen van een communicatiegroep 

− Meer jeugd en verbinding jeugd/senioren; ook een ouder/jeugd 

toernooi kan zorgen voor de verbinding met de ouders 

− Introductie van een sponsoren nieuwsbrief 

− Sponsoren uitnodigen om bij eerste team te komen kijken 

− Iets doen voor mensen met beperking??? Iets doen voor onze 

vrijwilligers??? 

− Interne toernooien / handicap toernooi 

Op de veilige omgeving wordt positief gereageerd. Aangegeven dat 

wanneer hier een verantwoordelijke voor wordt aangesteld, dat dit ook in 

NAS kan worden vastgelegd 

Er zijn verder geen vragen bij de leden. 
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10. Rondvraag 
Aangegeven wordt dat de dameskleedkamer een rommelhok is geworden 

door de spullen voor de fitness. Besloten wordt om een deel van de spullen 

te verhuizen naar de voorhal. Daar staan overigens nog veel spullen van 

andere verenigingen. Besloten wordt om de hal leeg te ruimen. Inclusief 

de stofzuigers die kapot zijn.  

Gevraagd wordt hoe oud leden worden benaderd voor het oud leden 

toernooi. Hierover wordt morgen een mail over verstuurd. 

Gevraagd wordt of het mogelijk is om zonnepanelen op het dak te 

plaatsen? Dit is in het verleden afgeraden omdat de dakconstructie hier 

niet voor geschikt zou zijn. Binnenkort komt de dakdekker om het dak te 

inspecteren: we zullen dit nog eens navragen. Desnoods om alleen op het 

voordak panelen te plaatsen. 

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

uur de vergadering. 

 

Uit de oude doos 

 
Overdracht van de Rinus Nederpelzaal Smash op 15 januari 1998. Op de 
foto: voorzitter Joop van Nierop, wethouder Leo Jagtenberg, secretaris 
Lies Zwinkels en medewerker Sport en Recreatie R. de Roo. 
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Smash ledenaantal groeit 
 

Het zijn bijzondere tijden, en dat geldt niet minder 

voor de sport! Met een aantal lockdowns achter de rug hebben we soms 

maanden niet kunnen tafeltennissen en dat zijn lastige periodes voor alle 

sportverenigingen. Aan de andere kant doet het ons ook realiseren hoe 

goed en leuk het is om te sporten. Het is belangrijk om te bewegen, het 

zorgt voor ontspanning en je kan je conditie goed houden of misschien 

wel verbeteren. En zeker ook het sociale element: het is gezellig elkaar 

weer te zien en ook het dubbeltoernooi op vrijdag 11 februari voelde weer 

als vanouds. 

De afgelopen jaren hebben we ingezet op ledengroei door meer 

naamsbekendheid en meer aandacht voor de recreantleden binnen onze 

vereniging. En dat gaat goed! Maar ook met de competitieteams hadden 

we in het najaar van 2021 nog nooit zoveel duo competitieteams. De 

reguliere competitie wordt daarentegen steeds minder populair. 

Tijdens de coronacrisis is onze vereniging verder gegroeid, veel mensen 

kwamen eens een kijkje nemen en hebben zich als lid aangemeld bij onze 

vereniging. Slechts een beperkt aantal leden heeft in deze periode zijn 

lidmaatschap opgezegd, en dat waren met name jeugdleden. 

Afgelopen week heeft onze vereniging het zeventigste lid ingeschreven. 

We moeten terug naar 2007 voordat we een verenigingsjaar tegenkomen 

dat onze vereniging meer dan 70 leden had. En hoe zit het dan met de 

gemiddelde leeftijd: leden die al langer lid zijn zullen denken dat we 

allemaal wel een jaartje ouder zijn geworden! Maar de leeftijden zijn 

netjes verdeeld en zelfs tussen 19 en 30 jaar groeit het aantal leden de 

afgelopen jaren. 

En komen al die leden dan uit Monster? Dat is al lang niet meer het geval. 

Sterker nog: het aantal leden dat in ’s-Gravenzande woont is de laatste 

jaren sterk gestegen. Nog geen 35% van onze leden woont in Monster. 

Onze vereniging heeft dus echt een regiofunctie! 
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Ook binnen de afdeling West zijn we inmiddels een van de grotere 

verenigingen. Gelukkig is het ledenaantal in onze afdeling niet verder 

afgenomen en het afgelopen jaar zelfs met 45 leden gestegen tot 4.338 

leden. Daarvan zijn er 717 junioren. Van de 91 verenigingen uit onze 
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afdeling was onze vereniging in omvang de 21e vereniging, maar wellicht 

zijn we inmiddels al een aantal plaatsen gestegen. We waren één van de 

35 verenigingen die in 2021 zijn gegroeid, de andere verenigingen zijn 

leden kwijtgeraakt in 2021. Hieronder een overzicht van de 25 grootste 

verenigingen en de verenigingen bij ons in de regio. 

 

Vereniging Afdeling Jeugd Senioren Totaal

1 1425  Alexandria '66 West 44 220 264

2 1267  Taverzo West 48 155 203

3 1276  Rijnsoever West 58 103 161

4 1450  TOGB West 39 119 158

5 1261  Scylla West 40 117 157

6 1260  Salamanders West 32 107 139

7 1233  Vriendenschaar West 33 96 129

8 1270  VVV West 35 92 127

9 1439  Scyedam West 31 89 120

10 1240  Avanti West 16 103 119

11 1241  DHC West 23 95 118

12 1269  De Treffers (R) West 13 102 115

13 1242  Docos West 15 89 104

14 1239  ATTC West 25 77 102

15 1100  Dordrecht West 14 87 101

16 1111  Gorkum West 17 56 73

17 1102  Papendrecht West 11 58 69

18 1453  De Sprint West 11 58 69

19 1266  HTTV-070 West 8 60 68

20 1441  De Repelaer West 20 48 68

21 1264  Smash (M) West 13 53 66

22 1254  Play Fair West 12 49 61

23 1454  Xerxes West 0 61 61

24 1105  Shot '65 West 9 51 60

25 1229  NTTC West 0 55 55

28 1277  DOING West 2 49 51

33 1255  Pijnacker West 11 34 45

41 1262  SETT West 19 17 36

45 1252  Phoenix West 0 32 32

51 1263  SIOK West 0 27 27

58 1245  Pingwins West 0 23 23

63 1273  SVN West 0 19 19

64 1449  TOG West 0 18 18

88 1250  Pa Duy West 0 5 5

2021 (gemeten op 1-1-22)
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Mooi bedrag vanuit Rabo ClubSupport 
 

Ook dit jaar heeft tafeltennisvereniging Smash meegedaan aan Rabo 

ClubSupport! Dit jaar hebben we € 511,45 ontvangen. Vrijdag 12 

november werd het bedrag bekendgemaakt in de kantine van Smash. 

 
Chantal van Dijk (Rabobank) overhandigde de bokaal aan voorzitter Kees Kouwenhoven | 12 november 2021 

 

 

  

 

 

Smash heeft een nieuw 

telefoonnummer: 

 

06 - 534 30 517 
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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 verenigings-jaar 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 

Senior 17 jaar en ouder * 
- Competitiespelend € 74,00 € 76,00 € 150,00 
- Niet competitiespelend € 20,00 € 70,00 € 90,00 
- Recreant € 20,00 € 70,00 € 90,00 
- Competitiespelend bij een  
  andere tt vereniging 

€ 20,00 € 50,00 € 70,00 

- Niet spelend/donateur € 0,00 € 45,00 € 45,00 

Jeugd t/m 16 jaar *    
- Competitiespelend € 55,00 € 80,00 € 135,00 
- Niet competitiespelend € 20,00 € 70,00 € 90,00 

*Leeftijd op 1 juli  
 
 Rekeningnummer:  

NL94 RABO 03 732 310 83  
t.n.v. t.t.v. Smash 

 

 

 Smash-shirt  
Tijdens competitiewedstrijden is het verplicht om in onze eigen clubkleuren te 
spelen. Marine- en lichtblauw shirt en marineblauwe broek. Clubshirt en broek 
zijn voor € 50,00 verkrijgbaar. Een extra shirt kost € 55,00 en een extra broek 
kost € 20.00. 
 

 Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden 3 maanden bewaard. Spullen zijn op te vragen 
bij Bert Stap (heyeratsea@gmail.com). Na 3 maanden gaat de kleding naar een 
goed doel. 
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Openingstijden Smash 
  
Jeugd 

Dinsdag 18.30 – 19.30 training groep 2 (trainer Nico) 
Woensdag 19.00 – 20.00 training groep 1 (trainer Cos) 
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 / competitie 
Donderdag 09.00 – 11.30 recreanten 
Vrijdag vanaf 20.00 Competitie 
Zaterdag vanaf 18.00 competitie landelijk team 

 
 
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. 
 

Ándere gebruikers 
- Lasciva More & Outdoor – Binnenkort meer informatie 
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Reclameborden – Smash (Monster) 
 

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

reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster, 

waarvoor onze hartelijke dank.  
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