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Contactgegevens Inhoudsopgave
Smash Bergen op Zoom (SBOZ)

Park: 
Beukenlaan 12,4624 AE  Bergen op Zoom

Postadres: 
Postbus 720, 4600 AS  Bergen op Zoom

Telefoon clubhuis: 
+31 164 25 82 52

Telefoon wedstrijdleiding: 
+31 164 78 53 70
 
E-mailadres:  
info@smashboz.nl

Bankrekening:  
Rabobank:  
NL91RABO0143932837 (BIC RABONL2U)
Postbank:  
NL43INGB0005291566 (BIC INGBNL2A)

Website: www.smashboz.nl

Verenigingsnummer 
KNLTB: 43901

Verenigingsregister KvK:  
40281186
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Het bestuur Diverse contactpersonen
Voorzitter:
Migiel de Vos  
voorzitter@smashboz.nl

Penningmeester:
Jos Weijts 
Telefoon: 0164 - 25 53 55
penningmeester@smashboz.nl

Secretaris:
Miranda Wiertz
secretaris@smashboz.nl
 
Technische zaken:
Monique Groffen 
Telefoon: 06 - 43 97 27 70
technischezaken@smashboz.nl
 
Jeugdzaken:
Walther van Bedaf 
Telefoon: 06 - 13 68 49 28
jeugdzaken@smashboz.nl
 
Accommodatie:
Harry Bakx 
Telefoon: 06 - 11 12 39 56
accommodatie@smashboz.nl
 
Vernieuwing:
Steven Peels 
vernieuwing@smashboz.nl
 

Bardiensten 
Corine Cuelenaere 
bardiensten@smashboz.nl
 
Competitieleider 
Attie Zijderveld 
competitiesenioren@smashboz.nl
 
Ledenadministratie 
Jack Groffen 
ledenadministratie@smashboz.nl
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Leden van verdienste

Vrijwilligers

De heer C. Heijnen
De heer L. Wijten
De heer N. Slappendel
De heer T. van den Heuvel  
De heer J. Kaan 
De heer R. Mathiessen 
De heer P. van Gurp
Mevrouw V. van Kaam
De heer H. van Tol

De vereniging wordt bestuurd en draaiende 
gehouden door vrijwilligers. Hierbij horen 
naast de dagelijkse taken, zoals exploitatie 
van de bar, het onderhoud van het park, 
ook het organiseren van toernooien en 
andere activiteiten.

Misschien wilt u ook een paar uur per dag, 
per week, per maand of per jaar iets doen 
voor uw club? Heeft u geen tijd, maar wel 
de beschikking over materialen, goede 
adviezen of heeft u connecties waar wij als 
vereniging iets aan hebben? Laat het ons 
weten en neem contact op met één van de 
bestuursleden.

Ereleden
De heer P. van Giels
De heer A. Buckens

Ledencoaches
We vinden het belangrijk dat nieuwe leden 
snel hun weg weten te vinden bij de 
vereniging. Om dit te bereiken hebben we 
coaches die de nieuwe leden opvangen en 
wegwijs maken. Deze coaches zijn opge-
splitst in 3 doelgroepen:

Senioren:
Sonja Dekker
Telefoon: 06 - 307 777 57 
ledencoachsenioren@smashboz.nl

Jeugd:
Reinier Melis
Telefoon: 0164 - 25 65 74/06 - 30 40 71 28 
ledencoachjeugd@smashboz.nl

Senioren+:
Jos Verdult
Telefoon: 06 - 22 49 75 64 
ledencoachsenplus@smashboz.nl
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Van de voorzitter
Beste Smashleden,

Vol trots kijk ik terug op het jaar 2017, 
waarin we naast de opening van zes gra-
velbanen en een vernieuwd clubhuis, ook 
nog eens het 50e Lamb Weston Krabben-
toernooi hebben gevierd!

Het gebruik van de nieuwe gravelbanen 
heeft veel positieve berichten opgeleverd. 
Eindelijk weer echt tennissen! En wat mo-
gen we blij zijn met de mannen van het 
baanonderhoud. Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat de banen er tot de winterperiode 
perfect bij lagen en zullen daar aankomend 
seizoen ook weer voor zorgdragen. Man-
nen; veel dank en succes komend seizoen! 

Over tennisbanen gesproken. Dit jaar zul-
len de voorbereidingen starten voor de ver-
nieuwing van de banen 7 t/m 10. Deze 
smashcourt banen zijn inmiddels al weer 
bijna 12 jaar oud en toe aan vervanging. 
De discussie is in de wandelgangen al los-

gebarsten; gravel of smashcourt? Waar 
gaat jouw voorkeur naar uit? Het bestuur 
zal dat de komende tijd, samen met de in-
breng van andere leden, gaan uitzoeken.

Deelnemers van het 50e Lamb Weston 
Krabbentoernooi hebben in ieder geval 
zichtbaar kunnen genieten van de nieuwe 
gravelbanen, maar daarnaast ook van de 
vele, speciaal georganiseerde activiteiten. 
De jubileumdag was een groot spektakel 
met vele (oud) bekenden en met de loterij 
en veiling hebben we een mooie bijdrage 
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kunnen ophalen voor de Krajicek foundation 
en Tennis4Air! 

Een aantal weken geleden zijn we met een 
delegatie naar Rotterdam geweest om aan 
Richard Krajicek een mooie cheque te over-
handigen.

Naast de gulle gevers tijdens de loterij en vei-
ling wil ik ook alle sponsoren bedanken. 
Dankzij deze sponsoren kunnen we net even 
iets extra’s doen, zoals bijvoorbeeld 50 
(jeugd)leden een dagje meenemen naar het 
ABN AMRO toernooi. Dank daarvoor! 

Mede door onze focus op actieve sponso-
ring, de gezonde sportkantine, een nieuw 
clubhuis en nieuwe gravelbanen hebben we 
eind 2017 een ledenaantal van 1000 op de 
ledenlijst kunnen vasthouden. Dit houdt in dat 
we ook aankomend voorjaar weer een volge-
boekt competitieschema hebben. 

Tijdens de competitie zijn er wedstrijden op 
recreatief en prestatief niveau. Heb je zin om 
naar een leuke wedstrijd te komen kijken, of 

gewoon zin in gezelligheid? Kom dan zeker 
eens langs tijdens deze periode!

Binnen het bestuur zullen er minimale veran-
deringen plaatsvinden. Miranda Wiertz is al 
enige tijd gestart in haar rol als secretaris en 
zal dit vanaf 2018 ook daadwerkelijk formeel 
gaan uitvoeren. Harry Bakx, die eerder de rol 
had van secretaris, focust zich in 2018 op ac-
commodatie. Alle overige bestuursleden zul-
len ongewijzigd dezelfde activiteiten blijven 
uitvoeren.

Al met al kijken we terug op een mooi 2017, 
waarin we onze vernieuwingen van het jaar 
ervoor hebben kunnen doorzetten. In 2018 
gaan we daar uiteraard gewoon mee verder!

Namens het bestuur wens ik u een gezellig 
en gezond tennisseizoen toe!

Met sportieve groet,

Migiel de Vos
Voorzitter Smash Bergen op Zoom
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De club 
Smash Bergen op Zoom is opgericht in 1938. 
Het tenniscomplex is gelegen aan de  
Beukenlaan 12 in Bergen op Zoom en het  
is onderdeel van Sportpark Rozenoord.
We zijn een recreatieve vereniging, met een 
prestatieve inslag en voor ieder wat wils,  
van jong tot oud. 

Het tennispark heeft 11 tennisbanen  
(waarvan 6 gravel en 5 Smashcourt),  
twee minibanen (onverlicht), een Tenniskids 
tennismuur inclusief rode baan en een mooi  
clubgebouw. Alle tennisbanen zijn verlicht. 

Meer informatie is te vinden op de website 
www.smashboz.nl.

Toegang tot ons tennispark
Door middel van je KNLTB ledenpas  krijg 
je toegang tot het tennispark en het voorste 
gedeelte van het clubhuis. Met het voorste 
gedeelte bedoelen we de centrale hal,  
toiletten en kleedkamers.



 Senior (je bent senior in het jaar dat je 18 wordt) € 135,00

 Senior daglid (speelrecht maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur) € 104,00

 Studentenlid (senioren tot max 24 jaar die studeren.)  
 Bewijs van studeren mailen naar ledenadministratie@smashboz.nl € 93,50

 Junior (geboren op of tussen 1-1-2001 en 31-12-2007) € 90,00

 Minior (geboren op of na 1-1-2008) € 36,50

T-lid (steunend lid) € 20,00

ITP lid € 20,00
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Het lidmaatschap van Smash
Nieuwe leden kunnen zich opgeven via de 
website www.mijnsmashboz.nl. U dient na 
aanmelding een recente pasfoto te mailen 
naar ledenadministratie@smashboz.nl.  
Jongeren die overgaan naar de senioren  
dienen op dat moment een recente pasfoto 
te mailen.

Let op! Tijdens uw inschrijving ontvangt u  
informatie (loginnaam en wachtwoord) 
waarmee u toegang krijgt tot het ‘Leden 
Online’ deel van onze website. In dit systeem 
kunt u zelf al uw gegevens aanpassen en 
wijzigen waar nodig. Denk hierbij aan uw 
adresgegevens en e-mailadres.

Het zou prettig zijn dat ons systeem up-to-date  
wordt en blijft! Wanneer u geen inlogcode 
heeft of deze bent vergeten, kunt u deze 
door in de rechterbovenhoek op “nieuw of 
vergeten?” te klikken opnieuw aanvragen.

Contributie 2018:
De contributie wordt in 2 termijnen (januari  
en maart) geïncasseerd. Dit geldt niet voor 
nieuwe leden. Meer informatie voor nieuwe  
leden, zie hieronder. 

De contributiebedragen voor 2018 zijn: 

Voor nieuwe leden die in de loop van het  
seizoen lid worden hanteren wij na 1 juni 
aangepaste tarieven. Informatie hierover kunt 
u per e-mailbericht opvragen bij de leden- 
administratie. De contributie wordt in 1x
geïncasseerd in juni of november afhankelijk
wanneer men lid wordt.

Het ledenpasje voor het nieuwe jaar wordt  
alleen verstrekt als de contributie is voldaan  
en voor senioren vanaf 19 jaar de 2 verplicht 
te draaien bardiensten zijn ingepland.  

Men kan de bardienst inplannen via 
Mijnsmashboz.nl. Iemand die geen bardienst 
kan draaien, kan dit ook aangeven in 
Mijnsmashboz.nl en geeft daar gelijk een  
automatische incasso voor de afkoop van  
de bardienst. Dit ledenpasje is noodzakelijk 
voor de toegang tot ons tennispark en  
om te kunnen afhangen (en dus spelen)  
en trainen. Het volledige bardienstreglement 
is te vinden op de website.
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Opzeggen lidmaatschap
Wilt u opzeggen!  
Doe dit dan voor 31 oktober voor het jaar 
daarop. Opzeggen gaat via het speciale  
afmeldingsformulier op www.mijnsmashboz.nl 
of door een e-mailbericht te sturen naar  
ledenadministratie@smashboz.nl  

Betalen in clubhuis met KNLTB-  
of pinpas
Sinds maart 2017 kan er in het clubhuis aan 
de bar niet meer contant betaald worden, 
maar u kunt uw consumpties afrekenen via 
de pinautomaat of met uw persoonlijke 
KNLTB ledenpas. Om met uw ledenpas te 
kunnen betalen, dient u deze eerst te acti-
veren, door deze op te waarderen met een 
saldo. Dit kan thuis via iDEAL of in ons club-
huis via de pinautomaat. Ook is het mogelijk 
op te waarderen via de KNIP-app. Deze is 
te downloaden via de App Store. In deze 
app is een rekeningoverzicht beschikbaar 
en u kunt hiermee opwaarderen via uw mo-
biele telefoon. Indien u met uw Smash 
KNLTB ledenpas betaalt krijgt uw 3% kor-
ting. Hiermee willen we het betalen via de 
KNLTB ledenpas stimuleren, omdat we ook 
met pinbetalingen transactiekosten hebben.

Bardienst
Onze vereniging draait volledig op vrijwilli-
gers, zo ook de bar in ons clubhuis. Ieder 
senior lid (vanaf het jaar dat men 19 wordt 
tot 67 jaar) dient (minimaal) 2 bardiensten 
per jaar te draaien. Commissieleden draai-
en 1 dienst per jaar. Voor leden die dit te 
belastend vinden, bestaat de mogelijkheid 
deze bardiensten voorafgaand aan het sei-

zoen af te kopen tegen betaling van € 35,-. 
Tevens vindt men op onze website een lijst 
met leden die men kan benaderen om te-
gen vergoeding (van € 40,-) uw bardienst 
over te nemen indien men deze onver-
wachts niet kan draaien. De afrekening dien 
je zelf onderling te regelen. Heb je een bar-
dienst ingevuld, maar kom je niet opdagen, 
dan zijn we genoodzaakt € 50,- in rekening 
te brengen.  Ieder lid krijgt de KNLTB le-
denpas uitgereikt wanneer de 2 te draaien 
bardiensten zijn ingepland of afgekocht. 
Het volledige bardienstreglement is te vin-
den op de website.

Introducé
Onze leden kunnen een introducé uitnodi-
gen. De kosten per dagdeel bedragen € 
2,50. Je dient dan minimaal 1 dag van te 
voren (liefst telefonisch) contact op te ne-
men met de ledenadministratie voor de dag 
en tijdstip. De ledenadministratie zal voor de 
introducé een tijdelijke pas activeren, welke 
door het Smash-lid bij de ledenadministratie 
opgehaald kan worden. De kosten dienen 
bij het ophalen van deze pas contant te 
worden betaald. Na de introductie dient de-
ze tijdelijke pas weer ingeleverd te worden 
bij de ledenadministratie.

Junioren van andere verenigingen mogen 
van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur op 
uitnodiging van een juniorlid van Smash vrij 
spelen. Daarnaast mogen zij tijdens de 
schoolvakantie onbeperkt (behalve ’s 
avonds) samen tennissen.
De volledige introductieregeling is te vinden 
op de website. 
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Wijzigen van gegevens 
Adreswijzigingen, aanpassen van uw 
e-mailadres en alle andere mutaties kunt
zelf wijzigen op ons Intranet voor leden via
www.mijnsmashboz.nl

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst, dit is zeker bij 
tennisvereniging Smash van toepassing met 
bijna 250 jeugdleden en een zeer actieve 
jeugdcommissie. Voor de jeugd is er zelfs  
een kans om deel te nemen in een commis-
sie die alleen bestaat uit jeugdleden: DE 
NEXT GENERATION. Op deze manier leren 
ze veel nieuwe kinderen kennen en doen ze 
ervaring op in commissiewerk door mee te 
draaien in jeugdevenementen, het organise-
ren van jeugdactiviteiten. 

Naast de reguliere banen heeft de jeugd bij 
Smash ook de beschikking over twee mini-
banen en een tennismuur met daaraan ge-
koppeld een extra minibaan. Op deze banen 
is al menig balletje geslagen. Daarnaast  
beschikt de club ook over een speeltuintje, 
tafeltennistafel en een voetbaltafel, zodat 
ook de niet spelende jeugd zich prima kan 
vermaken bij Smash Bergen op Zoom.

Voor de jeugdleden geldt een aparte  
contributie, deze is uiteraard lager dan de 
contributie van de volwassenen.  
Voor de allerkleinste tennissers bieden we 
zelfs een minor-contributie aan. De jeugd- 
leden krijgen net als de volwassen leden 
een KNLTB bondspasje, waardoor zij ook 
altijd op het tennispark kunnen komen.

Tenniskids 
Jong geleerd is oud gedaan zo gaat het 
spreekwoord, daarom bieden wij ook tennis- 
lessen aan door onze KNLTB-gecertificeerde 
trainers. De trainingen voor de jeugd gaan 
via de methode van Tenniskids (een pro-
gramma van de KNLTB, de kinderen worden 
ingedeeld in de kleuren rood, oranje, groen 
en geel afhankelijk van leeftijd en niveau). 
Op deze manier leert de jeugd op een leuke 
manier de vaardigheden en de tactiek van 
het tennisspel. 

Daarnaast bieden wij als Smash gratis een 
extra oefenmoment van een uur aan voor 
de kinderen die spelen in rood, oranje en 
groen. Op deze manier hopen wij de vaardig- 
heden van de kinderen en de contacten 
met andere kinderen te vergroten. Om de 
jeugdleden actief bij de club te betrekken 
worden er talloze leuke evenementen en  
activiteiten georganiseerd, zoals een muur-
toernooi, mini-maxitoernooi, kullekusdagen, 
SOJO-toernooi, clubkampioenschappen en 
het Peperbustoernooi.

Jeugdcompetitie 
Naast deze extra’s kunnen de jeugdleden 
die spelen in rood en oranje zich opgeven 
voor de WORLDTOUR, zij spelen dan  
1 keer per maand wedstrijdjes tegen andere 
verenigingen op een aangepaste baan.  
Voor de kinderen die spelen in groen en 
geel is er de mogelijkheid om zichzelf op  
te geven voor deelname aan een voorjaars- 
en of najaarscompetitie, en zo misschien 
wel kampioen te worden van de regio.
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Samenwerking 
Smash en TOZ
De laatste jaren blijkt dat landelijk de leden-
aantallen teruglopen en er is een afname 
van deelname aan jeugdtoernooien van wel 
40%. Dit zijn dusdanige zorgwekkende ont-
wikkelingen dat dit naar de mening van 
Smash en TOZ (Tennis Organisatie Zuid-
west) de nodige aandacht verdient.
Als vervolg op de gestarte samenwerking in 
de vorm van de selectietraining, regiotrai-
ning en het stimuleren van TOZ spelers om 
in de voorjaarscompetitie uit te komen voor 
Smash, is de gedachte ontstaan de samen-
werking te intensiveren.

Gelukkig is Smash voor wat betreft de le-
denaantallen een positieve uitzondering en 
voor de jeugd is er een goede clubsfeer.
Smash heeft de ambitie, wat betreft de zo-
mercompetitie, een regionale rol te vervullen 
op landelijk niveau, dit uiteraard naast het 
“faciliteren” van alle andere doelgroepen. 
TOZ heeft de ambitie en (vanuit de certifice-
ring van de KNLTB als gecertificeerde ten-
nisschool) de verantwoordelijkheid gekregen 
voor talentherkenning en talentontwikkeling 
in ons “werkgebied” (Zeeland en West Bra-
bant).

Het gedeelde belang is een voor de (jeugd)
leden zichtbare samenwerking aan te gaan 
op het gebied van deze talentherkenning en 
talentontwikkeling.

Belangrijk uitganspunt hierbij is dat de kin-
deren blijven deelnemen aan de clubtrai-

ning, dit met als hoofdoelen; verenigings-
gevoel, contact trainers, sociale binding 
met vriendjes.

Als sport- tennisvereniging zichtbaar ma-
ken welke mogelijkheden(wegen) er zijn 
richting het maximale uit jezelf halen, is een 
goede aanvulling op hetgeen de vereniging 
reeds aanbiedt.

Dat we op een dergelijke manier gaan sa-
menwerken is vooruitstrevend; we denken 
oprecht dat alle betrokken partijen er wel 
bij zullen varen.
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Trainers/trainingen 
Robert Wijnveen 
Telefoon: 06 - 53 51 12 94
trainer@smashboz.nl

Dick Waasdorp 
Telefoon: 06 - 51 88 23 01

Alex Hopstaken 
Telefoon: 06 - 12 65 52 54

Bij Smash is het mogelijk om het hele jaar 
door trainingen te volgen. Het zomerseizoen 
loopt gedurende 20 weken van half maart 
tot eind september (m.u.v. de meivakantie 
en zomervakantie) en de wintertrainingen 
lopen van begin oktober tot half maart 
(m.u.v. de herfstvakantie, kerstvakantie  
en carnavalsvakantie). 

In de winterperiode traint de jeugd gedurende 
18 weken in Sportcentrum De Karmel en de 
senioren gedurende 13 weken op de buiten 
banen bij Smash.

Reguliere trainingen
De reguliere trainingen vinden in principe 
plaats in groepen van 4 personen, maar  
individueel of in kleiner verband is ook  
mogelijk.  

Voor de kinderen tot 12 jaar maken we  
gebruik van de Tenniskids methode.  
Op deze manier leren de kinderen op een 
speelse manier het spelletje tennis.

ITP
Om bij Smash trainingen te kunnen volgen, 
moet u lid zijn van de vereniging. Wanneer  
u nog nooit getennist heeft, kunt u gebruik
maken van het Introductie Tennis Pakket
(ITP) Dit pakket is er voor zowel de jeugd
van 5 tot 10 jaar als voor senioren.

Dit pakket houdt het volgende in:
• iedere week 3 kwartier les in een groepje

van 6 personen voor de jeugd met
4 personen voor de senioren gedurende
10 weken

• lidmaatschap van de vereniging lopende
het seizoen

Op die manier kunt u bekijken of u tennis 
leuk vindt om daarna eventueel een volledig 
lidmaatschap aan te gaan. Kosten van dit 
pakket zijn terug te vinden op de website 
van Smash: www.smashboz.nl.

Tarieven
Inschrijven en verdere informatie m.b.t.  
training kunt u vinden op de website van 
Smash (www.smashboz.nl).  
Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze 
hoofdtrainer Robert Wijnveen.
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Activiteiten Senioren 
Een greep uit onze activiteiten:

Mixavond
Datum: iedere donderdag in maart t/m  
oktober vanaf 19:30 uur
Contactpersoon: Nel van Treijen
Omschrijving: Inloopavond voor beginners en 
gevorderden, pasjes op tafel en tennissen  
maar. 

Het Smash Open
Datum: 10 t/m 18 maart
Contactpersoon: Steven Peels
Omschrijving: Open toernooi voor beginners 
tot gevorderden. Een dubbeltje spelen en 
nadien een hapje en een drankje.

Competitie afsluiting BBQ
Datum: 2 juni  
Contactpersoon: Daniel Kamp
Omschrijving: Als afsluiting van de voorjaars-
competitie organiseren we een gezellige 
BBQ.

Lamb Weston Krabbentoernooi
Datum: Datum: 4 t/m 12 augustus
Contactpersoon: Rob Hommes
Omschrijving: Het eerste Krabbentoernooi 
is gehouden in 1968. Het is een regionaal 
tennistoernooi, waar overigens ook spelers 
van buiten de regio aan deelnemen. Zij maken 
meestal gebruik van een verblijf op het  
bijbehorend tentenkamp. In de loop der jaren 
is het uitgegroeid tot het meest aansprekende 
tennistoernooi van West-Brabant.  

Het wordt altijd gehouden in week 32.  
Ook dit jaar belooft het weer een prachtig eve-
nement te worden, wat u zeker niet mag mis-
sen.

Tennis4Air
Datum: 9 juni
Contactpersoon: Onno Quick
Omschrijving: Omschrijving: Na de 
succesvolle edities in 2016 en 2017 
organiseert Stichting The Air Team CF ook 
in 2018 Tennis4Air op de velden van 
Smash. Tennis4Air is een tennistoernooi 
waarbij de volledige opbrengst ten goede 
komt aan het onderzoek naar Cystic 
Fibrosis (ook wel taaislijmziekte genoemd)! 
Helaas is CF nog steeds de meest 
voorkomende erfelijke ziekte met dodelijk 
afloop. Ieder kan deelnemen aan het 
toernooi, zowel jong als oud, leden als niet 
leden, tennissers en niet tennissers!  
Het toernooi wordt gespeeld in poules van 
gelijkend niveau. Het maakt dus niet uit met 
wie u speelt...
DOET U OOK MEE op 9 juni 2018?

Clubkampioenschappen
Datum: 1 t/m 9 september
Contactpersoon: Jochem Witjes
Omschrijving: Gezellig en competitief club-
toernooi om te bepalen wie zich een jaar 
lang de beste van de club mag noemen op 
elk niveau, van beginners tot gevorderden 
en voor elke leeftijd vanaf 17+. 

Winelse Bubbels en dubbels
Datum: 29 juni
Contactpersoon: Corine Ceulenaere
Omschrijving: Een gezellig dames dubbel-
toernooi waarbij meedoen belangrijker is 
dan winnen! Ontvangst met een lekker 
glaasje bubbels en gedurende het hele toer-
nooi leuke presentaties en lekkere hapjes.
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Oliebollentoernooi
Datum: nader te bepalen 
Contactpersoon: Daniel Kamp
Omschrijving: Een jaarlijks terugkerend toer-
nooi waar het meer draait om gezelligheid 
dan de sportieve prestaties, uiteraard met 
voldoende cava en oliebollen! 

Activiteiten Senioren plus 
Een greep uit onze activiteiten:

De heren inloopochtend
Datum: iedere maandag en donderdag  
vanaf 09:30 uur
Contactpersoon: Ad Buckens en Johan Kaan
Omschrijving: Een vriendenclub met vele 
verjaardagen, waar de jarige luid wordt  
toegezongen als hij trakteert. Iedereen is 
welkom momenteel 60 leden.  
Belangrijk: het samenzijn en gezellig  
koffiedrinken.

De dames inloopochtend
Datum: iedere dinsdag vanaf 10:00 uur
Contactpersoon: Gerlien Tak
Omschrijving: een lekker partijtje tennis  
spelen en daarna gezellig met elkaar nog 
wat drinken.

Mix Toernooi
Datum: 7 juni
Contactpersoon: Harry Bakx
Omschrijving: Dit toernooi maakt deel  
uit van de KNLTB-kalender 50+ events.  
Veel verenigingen uit de regio organiseren 
een dergelijk mix toernooi. Deelname staat 
open voor 50+ dames en heren van alle 
verenigingen uit de regio.  
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50.

Herendag
Datum: 12 juli
Contactpersoon: Harry Bakx
Omschrijving: De herendag is een toernooi 
voor de 55+ heren van Smash. Er worden 
alleen herendubbels gespeeld. De dag start 
op 09.45 uur en duurt tot 15.00 uur.  
Daarna wordt er nog gezellig nagebabbeld 
onder het genot van een drankje. Tussen  
de middag wordt er een lunch aangeboden. 
Deelname is gratis.

Prinsjesdagtoernooi
Datum: 18 september
Contactpersoon: Harry Bakx
Omschrijving: Dit is een jaarlijks terugkeren-
de uitwisseling tussen de  
55+ heren van TV de Zoom en TV Smash.  
De dag start op 09.30 uur en duurt tot 
15.00 uur. Daarna wordt er nog gezellig na-
gebabbeld onder het genot van een drank-
je. Tussen de middag wordt er een lunch 
aangeboden.  
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50.

Oliebollentoernooi
Datum: 27 december
Contactpersoon: Harry Bakx
Omschrijving: Het oliebollentoernooi op 
donderdagmiddag 28 december van  
13.00 - 16.00 uur is een intern toernooi 
voor 55+ dames en heren van Smash.  
 
Er worden mix- en dubbelpartijen gespeeld 
(afhankelijk van de inschrijvingen).  
In de korte pauzes is er Glühwein en zijn er 
oliebollen. Na afloop wordt er nog gezellig 
nagepraat onder het genot van een drankje. 
Deelname is gratis.
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Activiteiten Junioren 
Een greep uit onze activiteiten:

Sjors Sportief
Datum: 7 en 14 maart 
Contact person: Robert Wijnveen
Omschrijving: Op een ontspannen manier 
een eerste kennismaking met de tennis-
sport. De kinderen kunnen zich hiervoor in-
schrijven/aanmelden via een boekje dat na-
mens de gemeente wordt uitgegeven.  

Het SOJO
Datum: 21 t/m 25 maart 
Contact persoon: John Oosting
Omschrijving: Het eerste open toernooi voor 
de jeugd in het nieuwe tennisseizoen. De 
spiertjes worden weer opgewarmd en het 
racket kan uit het vet. Het toernooi is open-
gesteld voor de kleuren groen en geel. Voor 
de kinderen uit de kleuren rood en oranje 
wordt er op 24 maart in de middag een ten-
nis event georganiseerd.

World tour
Datum: 18, 25 maart, 10, 17 en 24 juni,  
1 september
Contactpersoon: Petra de Waal en Milja Luijks
Omschrijving: Samen met je eigen team 
spelen tegen teams van andere verenigingen. 
Op een zondagochtend strijden de kinderen 
om welk team de meeste punten heeft gehaald. 
Ieder competitieronde heeft een landenthema 

zodat de jeugd zich iedere keer in een andere 
wereld want. Het betreft hier wedstrijden 
voor de kleuren rood en oranje.

Clubkampioenschappen Jeugd
Datum: 25 juli t/m 2 september
Contactpersoon: jeugdcommissie
Omschrijving: Neem het op tegen je club- 
genoten en laat zien wat je kan in verschillende 
categorieën. Daarnaast is er een apart 
event waar door de kinderen uit rood en 
oranje gestreden wordt om de titel club-
kampioen van rood of oranje.

Peperbustoernooi
Datum: 30 juni t/m 7 juli  
Contactpersoon: John Oosting
Omschrijving: Open toernooi voor de jeugd. 
Een week lang tennissen de kinderen van 
groen en geel tegen elkaar. Voor de kinderen 
van rood en oranje wordt er een apart event 
georganiseerd. 

Muurtoernooi
Datum: In de maand juni/juli 
Contactpersoon: Alex Hopstaken en Jeugd-
commissie
Omschrijving: Wie kan de bal het meeste 
keer binnen twee minuten tegen het muurtje 
slaan zonder dat de bal daarbij twee keer 
stuitert. Tijdens de trainingen wordt er  
geoefend om series van boven de 100 te 
krijgen. De beste drie van iedere kleur strijden 
om de titel en de wisselbeker
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Mini-maxitoernooi
Datum: nader te bepalen
Contactpersoon: Jeugdcommissie
Omschrijving: Altijd al samen met je vader, 
moeder, oom, opa of oma willen tennissen? 
Dan is dit toernooi je kans. Samen met de 
teammaat die je zelf hebt gekozen ga je 
strijden tegen andere droomkoppels.

Kullekusdagen
Datum: 24 en 25 april
Contactpersoon: Alex Hopstaken/ 
Robert Wijnveen
Omschrijving: Tijdens de meivakantie gezellig 
twee/drie dagen in de ochtend trainen en 
allerlei leuke tennisspelletjes doen.  
In de middag worden er andere activiteiten 
georganiseerd waar je jezelf voor kunt  
opgegeven zoals bijvoorbeeld zwemmen  
en bowlen.

Mentortennis: 
Datum: nader te bepalen
Contactpersoon: Koert van de Bergh/ 
Luca Dekker
Omschrijving: Een extra tennismoment om 
je spel bij te schaven of om gewoon lekker 
bezig te zijn. Onder leiding van oudere 
jeugdleden wordt je uitgedaagd om er  
tijdens deze twee uur er vol voor te gaan. 

Halloween
Datum: nader te bepalen (rond Halloween)
Contactpersoon: JC Next Generation en 
Jeugdcommissie
Omschrijving: Een griezelige bijeenkomst 
met naast tennisactiviteiten een heuse 
spooktocht op het park.
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Competitie  
Smash stelt zich tot doel een omgeving te 
bieden waar zowel de recreatieve- als  
competitieve spelers zich thuis kunnen voelen. 
Er is veel aandacht voor de opleiding van de 
eigen jeugd, zodat deze ook op latere leef-
tijd tot een goed competitieniveau kan uit-
groeien en daarmee verbonden blijft aan de 
vereniging. Immers buiten het feit zelf te 
tennissen, willen wij onze leden ook laten 
genieten van tennis van een hoog niveau.

S.B.O.Z. wil deze doelstelling realiseren in 
een cultuur waarin:
•  Plezier en gezelligheid, saamhorigheid  
 en sociale binding essentieel zijn. 
• Leden respectvol met elkaar omgaan. 
• Maatschappelijk verantwoordelijkheid tot  
 uiting komt. 
• Jongeren zich thuis voelen en de gelegen- 
 heid krijgen te “groeien”, niet alleen als  
 tennisser, maar zeker ook als mens.

Binnen onze vereniging zijn er veel leden  
die competitie willen spelen.
Competitie is er op verschillende niveaus en 
soorten. Je hebt heren-, dames-, gemengd- 
en jeugdcompetitie.

In het voorjaar (april en mei) wordt er op 
dinsdag en donderdag overdag competitie 
gespeeld, op vrijdagmiddag 50+, vrijdag-
avond 35+, zaterdag en zondag gedurende 
de gehele dag.

In het najaar (september en oktober) wordt 
er de mogelijkheid geboden om op vrijdag-
middag 50+, vrijdagavond, zaterdag en 
zondag competitie te spelen. In het najaar 
wordt er ook een interne competitie georga-
niseerd voor de “nieuwe” leden met nog 
weinig wedstrijdervaring op 4 donderdag-
avonden.
 
Onze jongste jeugd speelt competitie in de 
zogenaamde Worldtour welke regelmatig 
op zondag aangeboden wordt volgens het 
principe van Tenniskids.
De wat oudere jeugd speelt competitie in 
het voorjaar en najaar op de zondagen.
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Baanreglement 
Ledenpas 
Als lid van onze vereniging ontvangt u de 
KNLTB ledenpas. Met deze pas kunt u  
een tennisbaan op ons park reserveren.  
Dit wordt ook wel afhangen genoemd. 

Afhangen 
In de centrale hal hangt het elektronische 
afhangbord. U haalt uw KNLTB pasje en dat 
van uw tennispartners door de lezer  
en volgt de aanwijzingen op het scherm.   
 
De tennistijd is 30 minuten voor een enkel-
spel of met 3-en of 60 minuten voor een 
dubbelspel.
 
Wanneer u de afgehangen minuten getennist 
heeft en wordt afgeschreven, dan mag u 
weer opnieuw afhangen.

Opmerkingen
Tijdens de competitieweekenden, toernooi-
en e.d. zijn er in principe geen banen  
beschikbaar voor de recreanten.

Wanneer spelen?
De banen zijn het hele jaar geopend. In 
principe kan er de hele dag tot 23:00 uur 
gespeeld worden. Bij sneeuw of opdooi is 
het ten strengste verboden om de banen  
te betreden. Voor actuele informatie over de 
bespeelbaarheid van de banen verwijzen 
we u graag naar de website.

Als het donker wordt, kan de baanverlichting 
ingeschakeld worden. Dit kan in de centrale 
hal. Het bedieningspaneel zit in de kast tussen 
de deuren van de heren- en damestoiletten.

Het gebruik van de banen is niet toegestaan 
als er plassen op de banen zichtbaar zijn.  
U mag de banen alleen betreden met tennis- 
schoenen. Wanneer u als laatste van de 
baan komt en deze niet meer gebruikt 
wordt, dient u de verlichting van de banen 
in de hal uit te doen.

Rechten en plichten  
De rechten en plichten van de leden zijn  
opgenomen in de Statuten en het  
Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
Deze documenten treft u aan op de website 
www.smashboz.nl.

Informatiebronnen  
Naast onze clubwebsite is er volop  
tennisnieuws te vinden op bijvoorbeeld 
www.knltb.nl en www.centrecourt.nl.



Wonen  Verlichting

Bosstraat 3-5, Bergen op Zoom   www.prachtelectronica.nl
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Sponsoring 
Contactpersoon: voorzitter Harry Bakx

De sponsorcommissie heeft tot doel om 
ervoor te zorgen dat Smash een jaarlijks 
terugkerend bedrag aan sponsorinkomsten 
genereert, zonder afhankelijk te worden van 
de sponsorinkomsten. De gelden en 
goederen die via de sponsoren binnen 
komen, worden binnen SMASH gebruikt 
om leuke evenementen te organiseren voor 
onze leden. De coördinatie van alle 
sponsoring ligt bij de sponsorcommissie.

De sponsorcommissie onderhoudt de 
contacten met de sponsoren. Jaarlijks 
wordt er tijdens het Krabbentoernooi een 
sponsor dag georganiseerd en vanaf 2018 
worden er ook zogenaamde business 
dagen georganiseerd voor onze sponsoren 

en hun relaties. Doelstelling hierbij is om de 
huidige sponsoren te behouden en nieuwe 
sponsoren aan te trekken.

Als sponsorcommissie zijn we er blij mee als 
de clubleden en de leden van de diverse 
evenementen - en toernooi commissies 
actief sponsoren binnen brengen. Blijf dit 
vooral doen! Als er sponsoren benaderd 
gaan worden altijd even vooraf contact 
leggen met de sponsorcommissies. Dit om 
te voorkomen dat bestaande Smash 
sponsoren opnieuw benaderd worden.

Wil je wat meer weten over de sponsor-
mogelijkheden van Smash om voor te leggen 
aan uw eigen werkgever, of aan iemand 
waarvan u weet dat er mogelijk heden zijn om 
SMASH te steunen, stuur een e-mailbericht 
naar sponsor@smashboz.nl. We geven je 
graag de juiste informatie.



www.lambweston-nl.com

Een wereldbedrijf. In Bergen op Zoom!

In Bergen op Zoom zit een wereldbedrijf. Lamb Weston is een van de grootste spelers ter wereld 

in innovatieve aardappelproducten en oplossingen. Ons merk wordt in meer dan 100 landen 

verkocht en is in Nederland verkrijgbaar in de supermarkt en bij vele restaurants. We produceren 

vlak bij u in de buurt. Maar daarnaast vindt u ons op nog 4 andere lokaties, waaronder in 

Engeland en Oostenrijk. Met 1300 mensen maken we, met passie en trots, zo’n 200 

verschillende topproducten van aardappelen. Dat is mooi. En dat is veel. Bergen op Zoom: bedankt.
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Heel veel plezier bij 
Smash Bergen op Zoom!



Kwaliteitszorg
Greenfield/ brownfield
Compliance management
Arbo & Veiligheid
Training & Opleiding
Milieu & Duurzaamheid
Lean management
Voedselveiligheid

Solutio proces optimalisatie b.v.
Burgemeester Stulemeijerlaan 1 • 4611 EH  Bergen op Zoom
+31 164 234 003 • info@solutio.nl • www.solutio.nl

optimale bedrijfsprocessen
optimaal resultaat

HIER UW ADVERTENTIE?

MAIL OF BEL NAAR  
DE SMASH SPONSORCOMMISSIE!



  

protect
your brand
identity

point of sale | zoekmachine optimalisatie | merken bouwen | webdesign | conceptontwikkeling |  
website analyses | social media | webcare | DTP vormgeving | 3D modeling | apps | responsive design

www.just-in-case.nl




