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De vakantie is voor de meeste weer voorbij en het nieuwe tafeltennisseizoen staat
weer voor de deur.
Zoals vorig seizoen de elf punten regeling inging met “best off five”, werd nu weer
een nieuwe regeling uitgevaardigd door de NTTB. Als de kantine geen
afgescheiden ruimte is van de speelzaal dan mag er tijdens competitiewedstrijden
niet meer gerookt worden, hetgeen inhoud dat in ons clubgebouw niet meer gerookt
mag worden.
Als bestuur hopen wij dat een ieder zich daar aan zal houden, aangezien de club
anders de boete krijgt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Zoals de meeste al weten gaat ons eerste team speler en zevenvoudig clubkampioen
Peter van den Heuvel op 12 september het huwelijksbootje in met Carola. Wij
wensen ze een lang en gelukkig huwelijk toe namens alle leden van Smash
Keukencentrum.
Verder wensen we alle jeugd en senioren veel succes toe voor het nieuwe seizoen.
Tot slot, ik was het bijna vergeten, op 20 augustus bestonden wij 35 jaar.
Festiviteiten zitten hier niet aan vast, behalve dat we allemaal in een nieuw outfit
spelen hetgeen door de club en onze hoofdsponsor Keukencentrum Schoonhoven is
gerealiseerd. Op naar de 40 jaar en ik beloof jullie we maken er dan een groot feest
van.
Henk Beljaars

Van de redactie
Deze uitgave ontvangt u vroeger dan normaal. Dit heeft te maken dat ik op vrijdag
12 september in het huwelijk treed met mijn vriendin Carola. U zult begrijpen dat
ik de dagen daarvoor en zeker daarna geen tijd heb om een clubblad te maken.
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De vorige uitgave is uitgedraaid bij mijn werkgever Molenaar-Elektrowaard in ruil
voor een grote schaal hapjes. Met van twee kanten succes kan ik jullie wel
vertellen. In het vervolg zal dit zo blijven zodat alles er heel duidelijk blijft uitzien.
Voorheen stonden de notulen van de ledenvergadering nog gepubliceerd in dit
clubblad. Vanaf dit jaar kunt u dit terugvinden op onze website www.smashkc.nl .
Ga even kijken want het is de moeite waard. Voor diegenen die geen internet
hebben (ik kan me het nauwelijks voorstellen maar het kan), ze hangen ook op het
prikbord in ons mooie clubgebouw. Ook deze worden helaas niet bekeken en dus
heeft het ook weinig zin om de notulen in ons clubblad te plaatsen.
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Tevens wil ik iedereen bedanken die zijn stukje digitaal en op tijd heeft
aangeleverd. Zelf van Henk kreeg ik de toezegging dat dit echt de laatste keer was
dat ik zijn spijkerschrift moest ontcijferen. Hij heeft een inmiddels een laptop.
Alleen de ontvangstbevestigingen van sommigen lieten nog de wensen over, maar
verder zijn jullie stuk voor stuk “Kanjers”.

Bestuursmededelingen:
•

•
•
•
•

Indien u geen competitie meer wilt spelen of u wilt juist wel
competitie gaan spelen dient u dit uiterlijk voor 1 december of 1 juni
kenbaar te maken bij onze wedstrijdsecretaris. Doet u dit later dan is het
niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven.
Formulieren (van thuiswedstrijden) gewoon in blijven leveren bij Joke.
Het is namelijk heel vervelend om iedere keer weer uit te moeten zoeken
waar de formulieren kunnen zijn.
Niet zelf de uitslagen en standen invullen. Deze worden door Sjaak
bijgehouden.
Zij die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van het gebouw dienen de
checklist, die achter de bar ligt, te controleren. Dit is heel prettig voor de
volgende die in het gebouw komt.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde adres geef
dit dan svp door aan onze ledenadministratie.

Van de webmaster
Ook de laatste tijd heb ik weer flink geknutseld aan de website. Dit omdat we
nieuwe mogelijkheden hebben gekregen bij onze nieuwe provider Vevida.
Ongeveer ten tijde van het uitbrengen van het vorige clubblad was men bezig onze
site te verhuizen naar een andere provider. Hierdoor was de site ook een aantal
dagen onbereikbaar. Maar het wachten is het waard geweest, op onze nieuwe stek
kreeg ik de beschikking over ASP (Active Server Pages) en het gebruik van een
Microsoft Access database. Aangezien ik na het halen van m’n examens toch tijd
teveel had ben ik me eens meer gaan verdiepen in ASP en dat is vrij goed verlopen.
Voorheen bestond iedere pagina uit een apart bestand, met daarin ook de opmaak
voor iedere (zelfde) pagina. Alleen de informatie erin verschilt dus. Nu heb ik een
bestand, en wordt de informatie aan de hand van wat parameters uit de database
gehaald.
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Qua uiterlijk is er weinig veranderd, maar er zijn (voor mij) nog meer dingen
geautomatiseerd. Ik heb een geavanceerd onderhoudssysteem gemaakt, waardoor
ik de site nu gewoon kan wijzigen via de browser, waar ik voorheen speciale
software nodig had. Nu kan ik de site dus ook eenvoudig overal ter wereld
wijzigen, thuis, op het werk, op school, op vakantie, enz. De uitslagen hoop ik
vanaf volgend seizoen of het seizoen daarna ook via de Access database te laten
lopen.
Ook is het onderhouden verbluffend simpel geworden zodat het voor anderen (die
er uiteraard gemachtigd voor zijn) ook mogelijk is de site bij te werken. Dat hoeft
niet meer via mij, wat mij werk en tijd bespaart en, belangrijker, het staat er sneller
op. Uw eigen (competitie)verslagen kunt u ook nog steeds opsturen naar Peter of
mij.
Verder zijn er nog wat kleine dingen bijgewerkt, met name de links naar de NTTB
afdelingen. Deze zijn in de loop der tijd aardig veranderd.
Tot ziens op www.smashkc.nl!

Van de sponsorcommissie
Schreven wij in het vorig clubblad als dat het vinden van
sponsoren moeilijk is, er is in de afgelopen maanden niets
veranderd. Natuurlijk blijven druk doende nieuwe
geldschieters te vinden, maar dat is heel moeilijk. Er is
één nieuw reclamebord geplaatst zoals jullie hebben
gezien en wel van De Waag Schadeauto’s uit Beesd.
De eigenaar woont in Schoonhoven en kent Smash goed omdat hij fietst in de
wielerploeg van de MDB waar ook Henk, Sjaak en Peter deel van uit maken. Piet
welkom bij Smash.
Nogmaals als jullie bedrijven weten die mogelijk geïnteresseerd zijn in sponsoring
van onze vereniging dan houden wij ons aanbevolen en neem dan contact met ons
op. Wij zullen zeker niet stil zitten maar het is vaak vragen tegen beter weten in.

Van harte beterschap
Onze oud voorzitter Jan van Randwijk is opgenomen in het Ziekenhuis te
Nieuwegein voor een hartoperatie. De operatie is inmiddels achter de rug en
volledig geslaagd. Wij hopen dat Jan weer snel in ons midden zal zijn om z’n zoon
Robin te supporteren in de komende competitie.
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Van Jake hebben we gehoord dat hij voorlopig geen wedstrijden kan spelen.
Naar aanleiding van een knieoperatie heeft hij geen gevoel meer in z’n onderbeen.
Hoe lang dit gaat duren is onbekend. We wensen Jake sterkte en hopen voor hem
dat er kans is op genezing.

Zeg de spleitaug tege deize echte jonge "Jôh, je heb toch auk getafeltennis?
"Netuâhlijk heppik dat, stommâhd" zè ik. "Ik speil nog steids jôh, oetlul!"

Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong

Hè vroeg an mèn "ken jè dat gozltje van T.......... nog"
Ik zè "netuâhlijk jôh, dat ettegtje met de kaulere batje, je weit wel met die rotzaui
op zèn faurehand"

Plaatje van P. Pong (identiteit is bij de ledactie bekent)

Pong "ja dat engeltje. Die speilt hiel in Schaunhauve"

Hallo allemaal, ik hoop dat jullie, net als ik, een leuke, mooie, zonnige (zeel
walme) vakantie hebben gehad. Het tafeltennissen gaat weel beginnen. In mijn
vakantie heb ik iets gehoold ovel het loken. Je weet wel, het in je mond steken van
een staafje papiel met tabak elin, en zuigen maal. El is, ving ik op, ook heel veel
ovel geplaat, bijvoolbeeld bij de ledenvelgadeling. Zoals iedeleen weet: LOKEN
IS SLECHT VOOL JE GEZONDHEID. Als je een pakje sigaletten of shag koopt
dan kan je dat ook lezen. En echt ik weet hoe lekkel een peukie (haagse vliend) is.
Ik heb tot mijn 27e heel veel gelookt (2 pakjes sigaletten pel dag !!!) Maal als el
van hogel hand (NTTB en het NOC&NSF) woldt bepaald dat el niet meel mag
wolden gelookt in spoltkantines, wat maken wij ons nu dluk. Lees de websites
maal is van deze olganisaties. Ik vind dat het bestuul van SMASHKC heel soepel
is om toe te staan dat op bepaalde avonden, als el geen bezwalen zijn bij wie dan
ook, wel mag wolden gelookt. Maal ik hoop dat alle leden zo velstandig zijn om
niet meel te loken in ons plachtige clubhuis, want spolten is gezond maar loken
niet.
Zo dat was mijn overpeizing vool deze keel en je weet spleek niet te hald want
misschien hool ik wel een wat en wie weet schlijf ik daal wel ovel.
Tot slot iedeleen succes in de komende competitie en veel pleziel bij deze
geweldige spolt met dat kleine, soms zeel velvloekte, witte balletje op die gloene,
soms blauwe, tafel.

Ik weâh "Die is toch vehùis naah dat gat in Utrech dat Benschop heit. Dat dorrep
waah ze bereschietars genoem worde".

PS.
Ik heb onlangs een vliendje ontmoet. Die vloeg ik ook wat te schlijven in dit mooie
clubblad. Misschien wel leuk om dat ook te lezen, als jullie het tenminste kunnen
lezen, want ik als eenvoudige impolt heb daal best moeite mee.

Hallau beste tafeltennisers,
Tèdes mèn rondzwevinge in ut zùid-hollandse, want je mot toch wat as rasechte
hageneis, kwam ik zaumaah in de zilvestad terech. Ik denk "he misschien wel luik
om is rond te kèke". Laup ik wat rond te kùiere, ziek ineins mèn graute vriend, nâh
ja graut is wat andars, P. Pong. Die ken ik al jare (een jaah of ..). Maah ik was hem
ùit ut aug velaure. Dat gaat zau in De Haag. Ùit ut aug ùit ut hagt.
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Ja, zie Pong, die mafketel.
Ik zeg "doe die ettegbakkie de groete van mèn en wens hem toch maah ut beste"
Vraag die gele an mèn "wil je dat nie is opschlève voâh ut clubblad van Smash
Kuikencentlum?"
Netuâhlijk, zè ik, en dus bè deize T..............., mafkeis, rotzaui tafeltennissâh, de
groete ùit ut Haagse van mèn. En ik belauf je bè deize dat ik, as dat mag netuâhlijk
van de gekke reidactie van dit blad, auk de volgende nummers zâh vulle met mèn
vezinsele.
Tot ziens van zeg maah Harry ùit De Haag (tenminste as dat waah zâh zèn)
(vertaling elders in dit clubblad)

Senioren competitie:
Indelingen senioren competitie
Promotieklasse 0.03
Smash KC 1
Play Fair 2
Vriendenschaar 5
Gouda 1
Taverzo 2
Smash Monster 2
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2e klasse B promotie

2e klasse A promotie

Jarig in deze periode zijn:

Smash KC 2
Combat 2
TTVN Nieuwkoop 2
Vriendenschaar 9
Kwiek 3
TOP 2

Smash KC 3
Flamingo’s 2
Reeuwijk 1
Ilac 4
Vriendenschaar 10
Kwiek 2

3 september
4 september
17 september
28 september

Hans Tigges
Rémy Verkaik
Christa van der Teems
Arne van Vuuren

3e klasse D degradatie

4e klasse B promotie

9 oktober
22 oktober

Peter Vrieselaar
Christel de Vries

Smash KC 4
Reeuwijk 3
Kwiek 8
Vriendenschaar 15
TOP 8
Ilac 6

Smash KC 5
Flamingo’s 6
Kwiek 9
BOK 3
TOP 9
Vriendenschaar 18

Vertaling:

1e klasse A

2e klasse A

"Natuurlijk heb ik dat, stommerd" zei ik. "Ik speel nog steeds joh, oetlul!"

Smash KC 1
Dordrecht 3
Alexandria 66 1
NTTC 1
VDN Salamanders 2
TA-LA-NI 1

Smash KC 2
Dordrecht 4
NILETA 2
TTVA / de Markt 3
Drivers 3
SHOT 65 2

Hij vroeg aan mij: "ken jij dat gozeltje van T.......... nog"
Ik zei: "natuurlijk joh, dat ettertje met de klere batje, je weet wel met die rotzooi op
zijn forehand"

Junioren competitie:
Indelingen junioren competitie

Nieuwe leden / vertrokken leden:
Brendan Brouwer en Rebecca Florisson zijn gestopt omdat ze niet meer konden
tafeltennissen onder leiding van een trainer/senior.
Arne van Vuuren heeft de stap gemaakt van donateur naar het seniorlidmaatschap.
Hij traint mee op de maandagavond.
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Hallo beste tafeltennissers,
Tijdens mijn rondzwervingen in het Zuid-Hollandse, want je moet toch wat als
rasechte Hagenees, kwam ik zomaar in de zilverstad terecht. Ik denk: "hé
misschien wel leuk om eens rond te kijken". Loop ik wat rond te kuieren, zie ik
ineens mijn grote vriend, nauw ja groot is wat anders, P. Pong. Die ken ik al jaren
(een jaar of ..). Maar ik was hem uit het oog verloren. Dat gaat zo in Den Haag. Uit
het oog uit het hart.
Zegt de spleetoog tegen deze echte jongen: "Joh, je hebt toch ook getafeltennist?

Pong: "ja dat engeltje. Die speelt hiel in Schoonhoven"
Ik weer: "Die is toch verhuisd naar dat gat in Utrecht dat Benschop heet. Dat dorp
waar ze berenschieters genoemd worden".
Ja, zei Pong, die mafketel.
Ik zeg: "doe dat etterbakje de groeten van mij en wens hem toch maar het beste"
Vraagt die gele aan mij: "wil je dat niet eens opschlijven voor het clubblad van
Smash Keukencentlum?"
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Natuurlijk, zei ik, en dus bij deze T..............., mafkees, rotzooi tafeltennisser, de
groeten uit het Haagse van mij. En ik beloof je bij deze dat ik, als dat mag
natuurlijk van de gekke redactie van dit blad, ook de volgende nummers zal vullen
met mijn verzinselen.

Wist u dat... :
•
•

Tot ziens van zeg maar Harry uit Den Haag (tenminste als dat waar zou zijn)
•

Van de recreanten:

•

Mijn eerste ervaring met Smash was in 1974 toen ik met mijn neef Koert lid werd
van Smash en door Jan Crama eens per week werd getraind. Samen met om maar
eens een paar namen te noemen, Rob Wesdorp, Dick Loef, Nando Lettink en Leon
Moor.
Dit heb ik geloof ik twee jaar uitgehouden en door geen aanwijsbare redenen heb
ik samen met mijn neef toen toch de vereniging verlaten.
Maar wel heeft het spel mij altijd aangetrokken, zeker toen ik mij vrijwillig voor
vijf jaar aan het leger verbond heb ik in diverse sportgelegenheden van defensie
een spelletje gespeeld.
Tot ik in 1990 hoorde dat er een recreanten avond was op Smash ben ik daar eens
heen gegaan. Daar vond ik een plezierig stel mensen, die ook nog eens een potje
tafeltennisten.
Dit was toen nog aan de Spoorstraat wat ik ondanks onze mooie nieuwe locatie een
hele fijne ruimte vond. Na dat ik hier een aantal keren geweest was, vertelde ik dat
aan mijn kameraad Martin Versteeg waarvan ik wist dat hij ook graag een potje
speelt. Ook hij reageerde enthousiast en ging de eerst volgende donderdag avond
met mij mee naar Smash.
Sindsdien zijn wij geen donderdag avond meer thuis geweest, behalve de periode
van de Berengracht, daar vonden we het niet zo bijster.
De laatste jaren spelen we veel dubbelpartijen waarbij de uitslagen met het
doordraaisysteem erg verrassend kunnen zijn.
Wat ik zeker ook nog wil zeggen is dat we met elkaar daar erg veel plezier maken
ook door de komst van Cor den Besten, welke met Wil altijd een partijtje schaakt,
wat ook een leuke toevoeging geeft aan het geheel. Wat ik zeker ook wil zeggen is
dat ik de bedenker van deze avond, Arie Kruijs nog steeds dankbaar ben voor deze
uitvoering hiervan. Ik hoop dat ook in de toekomst dit zo zal blijven en dat er zo af
en toe eens een nieuwe recreant komt om met ons eens een potje te spelen en te
ontspannen.
Bij deze wil ik eindigen en tegen een ieder van deze vereniging zeggen dank voor
het vermaak wat we hebben beleefd en wat we nog gaan beleven.

•
•

Jan Lindsen na de kascontrole in de kas heeft lopen graaien.
Dat Mark Winkel en Marcel Peltenburg hun behaalde diploma
alleen met Arie hebben gevierd. Zouden ze niet iemand zijn
vergeten?
Er voor een jaar oud papier stond in de dameskleedkamer. Nu niet
meer. Bedankt voor het opruimen.
Wij ooit Bapao’s hadden. Waar zouden ze toch blijven want we
vinden ze wel heel erg lekker.
Wij een tassenrek hebben in de kantine.
Er misschien geen kersttoernooi wordt gehouden.

Heeft u ook een nieuwtje gehoord, geef dit dan door aan de redactie of stuur een
e-mail naar redactie@smashkc.nl

Bardienst junioren
Voor de kantinedienst tijdens de juniorencompetitie hebben zich de volgende
personen opgegeven. Henk Beljaars, Arie Kruijs, Harry van de Broek, Peter van
den Heuvel, Jasper Stetter, Ab Muilwijk, Ad van Os, Pieter van der Bas en Rokus
van der Bas. Henk Beljaars heeft een schema gemaakt wie wanneer dienst heeft.
De regels zullen inmiddels wel bekend zijn.

Babbeltje met...:
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin van Randwijk (deze keer zonder
Jordi Koster) gesproken met zijn team- en trainingsmaatje, onze jongste
clubkampioen allertijden en zoon van Bert, Erik Heijkoop.

De hartelijke groeten,
Robin

Erik

Louis Kavelaars
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Naam:
Zoon van:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
School:
Vriendinnetje :
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Beste dubbel met:
Hoogst gespeelde klasse:
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:
Merk rubber:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:
Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Beste film:
Vakantie:
Levensmotto:

Erik Heijkoop
Bert en Conny Heijkoop.
Ik heb geen bijnaam.
Ik ben geboren op 13 mei van het jaar 1991.
Schoonhoven
Ik zit nog op de Koningin Emmaschool, maar na de
grote vakantie ga ik naar het Schoonhovens College.
Ik heb bijna verkering met Jacinta.
Ik ben jeugdspeler.
Allround met de nadruk op aanvallen.
Afgelopen jaar ben ik clubkampioen geworden.
Ik speel in het 1e juniorenteam.
Vanaf volgend seizoen speel ik 1e klasse.
Ik kan het beste dubbelen met Robin van Randwijk
Tot nu toe 2e klasse
Ik was al in de groepsronde uitgeschakeld.

>>
Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC
OOK OP INTERNET
TE VINDEN:

Met Peter van den Heuvel heb ik totaal geen moeite.
Arie Kruijs (collega kampioen) is voor mij een erg
lastige tegenstander.
Ik ben ongeveer 2 jaar lid bij deze vereniging.
Butterfly
Butterfly
Ik hoop ooit nog eens wereldkampioen te worden.
Nee
Voetbal en tennis vind ik na tafeltennis ook hele
mooie sporten.
Clubkampioen worden in 2002 vond ik een
hoogtepunt.
Die heb ik gelukkig nog niet gehad.
Voor mijn ouders heb ik erg veel bewondering.
Ik tafeltennis, tennis en voetbal veel in mijn vrije
tijd.
Een pizza vind ik erg lekker.
Bacardi Breezer vind ik erg lekker.
Jacinta vind ik een erg mooie vrouw.
The Matrix Reloaded vond ik een erg mooie film.
In Frankrijk vond ik het erg leuk.
Geniet van het leven.

Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
- Alle actuele uitslagen van alle teams, compleet met percentages;
- Meer dan 130 links naar diverse verenigingen in Nederland;
- Foto’s van diverse evenementen binnen Smash KC;
- Uitgebrachte clubbladen vanaf de derde editie 2002;
- Een gezellig gastenboek;
- En veel andere informatie over onze vereniging.
Dus de moeite waard om even te kijken.

WWW.SMASHKC.NL
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