Van de voorzitter:

Nummer 3
Oktober 2004

Als het goed is, is een ieder weer terug van vakantie en is de nieuwe competitie
2004/2005 weer van start gegaan.
Voor het eerst sinds jaren gaan we de competitie in met 6 seniorenteams ipv 5.
Helaas ging dit ten koste van één juniorenteam. We starten dus met 1 juniorenteam
maar wel in de hoogste klasse binnen onze afdeling te weten de promotieklasse.
Deze jongens zijn trouwens fantastisch van start gegaan door Dordrecht met 9-1 te
verslaan. Dat beloofd dus wat.
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Verder hebben wij ons clubgebouw een rigoureuze schoonmaakbeurt gegeven.
Daarnaast is onze jaarlijkse ledenvergadering geweest. Wat daar allemaal is
besproken leest u in dit clubblad.

Van de redactie:
De redactie heeft het er weer op zitten om alles binnen te sprokkelen.
Op verschillende manieren stromen de stukjes wel en niet binnen. Een ieder die mij
stukjes heeft aangeleverd bedankt. Jullie hebben er toch weer voor gezorgd dat we
weer een goed gevuld clubblad hebben.
Op het laatste moment hebben we nog een sponsor er bij gekregen (Restaurant
Belvédère) welke we niet meer op een advertentieblad konden plaatsen. Deze staat
nu tussen de verhaaltjes.

Bestuursmededelingen:
•

Overige

•

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.
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.

Sponsoring
Hans Tigges
De Hof 3
3405 XT Benschop
Tel. 0348-452312
htigges@smashkc.nl

Webmaster www.smashkc.nl
Marco Koeleman
Lorentzhof 9
2871 JP Schoonhoven
Tel. 06-176 76 278
mkoeleman@smashkc.nl

Van de webmaster

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591

Iedereen die wel eens de site bezoekt zal het wel opgevallen zijn, hij is weer eens
grondig op de schop gegaan. Over de opbouw van de oude site was ik erg
ontevreden, en dus besloot ik in augustus met een geheel nieuw ontwerp te
beginnen. De huidige vond ik ook niet zo professioneel ogen.
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Een aantal zaken zijn meer naar de achtergrond verdwenen, terwijl anderen juist
meer naar voren geschoven zijn. Tevens kan ik uitbreidingen, bijvoorbeeld de
duocompetitie, makkelijker kwijt.
De website is merkbaar sneller. Het menu heb ik verwijderd en met tabellen en
achtergrondkleuren e.d. is ook al een hoop te bereiken, er zijn dus ook veel minder
plaatjes benodigd, wat de snelheid ten goede komt. Door o.a. stylesheets (soort
opmaakprofielen) veel meer te gebruiken ontstaat er een veel compactere code. Er
is daarmee meer mogelijk dan ik dacht, hoewel de mogelijkheden in de loop der
tijd wel flink zijn uitgebreid.
De gehele site is wel herschreven, nu in de scripttaal PHP. Voordeel hiervan is dat
er veel betere documentatie voor beschikbaar is, wat voor mij de mogelijkheden
vergroot. Daarmee zal het mij ook een hoop ergernis besparen. Door wat
efficiënter te werk te gaan zijn de lappen code ook met zo'n 20% teruggebracht.
Tijdens het herschrijven heb ik ook gelet op de compatibiliteit, de site is
geheel gebouwd volgens de HTML-standaarden en zou er dus op iedere pc
hetzelfde uit moeten zien.
Verder zijn er nog wat kleine, handige dingen toegevoegd als bijvoorbeeld een
weekoverzicht van de wedstrijden van Smash-teams voor deze en komende week.
Tot ziens op www.smashkc.nl dus!
Marco Koeleman

Van de sponsorcommissie
Helaas is onze sponsorcommissie op vakantie.
Wel kan de redactie u meedelen dat Sander de Leeuw er
voor heeft gezorgd dat Hotel / Restaurant Belvédère ons
door middel van een advertentie sponsort.
Marcel Peltenburg en Stefan de Ruiter zal aan hun bazen
vragen of ook deze geïnteresseerd zijn in sponsoring. Jongens bedankt.
Ook treft u een nieuwe advertentie aan van Restaurant Het Carillon.
We zeer benieuwd wat de nieuwe sponsoractie, die in het najaar van start gaat, zal
opleveren.
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Algemene ledenvergadering 13 augustus 2004
Aanwezig waren: Arie Kruijs, Rog Stigter, Harry van de Broek, Louis Kavelaars,
Ab Muijlwijk, Marco Koeleman, Peter van den Heuvel Heuvel, Ad van Os, Joke
den Besten, Sjaak Ouwerkerk en Henk Beljaars.
Afgemeld: R. v.d. Bas en H. Tigges.
De voorzitter heet alle aanwezige leden van harte welkom.
Bestuursverkiezing
Het bestuur was aftredend, er waren geen tegen kandidaten en met algemene
stemmen is het bestuur voor drie jaar herkozen door de leden.
Rookverbod
Er is besloten in de vergadering dat tijdens de competitiewedstrijden, de training en
het Kersttoernooi tijdens de wedstrijden niet gerookt mag worden. Pas na het einde
van de wedstrijden mag er gerookt worden. Op zaterdag bij de junioren mag er niet
gerookt worden, ook niet na de wedstrijden. Alle leden, ook de rokers, stemden
hier mee in.
Jeugdbegeleiding
Dit word verzorgd door Ab Muijlwijk en Peter van den Heuvel. Deze zullen voor
het komende jaar de training verzorgen. Tijdens de junioren wedstrijden hebben
zich als begeleiders voor de zaterdagmorgen gemeld, Henk Beljaars, Ab Muijlwijk,
Arie Kruijs, Ad van Os, Joke den Besten, Jasper Stetter en Rob Stigter.
Er wordt tevens van de betere spelers verwacht dat ze de jongens coachen als Peter
er niet is. Tevens moeten zij er op toe zien dat het drankreglement niet wordt
overschreden.
Onderhoud gebouw
Er is besloten dat we op zaterdag 11 september 2004 weer een schoonmaakdag
hebben in en om het gebouw. De aanvangstijd is om 09.00 uur en de volgende
leden hebben zich opgegeven. Henk Beljaars, Ab Muijlwijk, Arie Kruijs, Peter van
den Heuvel , Joke den Besten, Jasper Stetter (Jasper we dachten dat je wel mee
wilde helpen ondanks dat je er niet was) Jan Lindsen, Louis Kavelaars en Martin
Versteeg. De bedoeling is dat we het gebouw aan de buitenzijde schoonmaken en
het onkruid verwijderen bij onze entree.
Er is met algemene stemmen besloten dat het boekjaar van 1 januari t/m 31
december zal gaan lopen. Dus de volgende ledenvergadering is dan in januari
2005. We hopen dat er ook meer leden naar de vergadering komen.
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Financieel overzicht
Er was een beknopt financieel overzicht over 2003/2004 wat er goed uitzag.
De competitie
De indeling is inmiddels door Sjaak in het clubgebouw opgehangen, neemt u allen
hier notitie van. We krijgen wat nieuwe tegenstanders uit Roelandsarendsveen,
Leimuiden en Aarlanderveen.
Sjaak melde nog dat hij 4 weken naar Canada op vakantie gaat en dat Arie Kruijs
zijn taak tijdelijk overneemt van 24 augustus t/m 26 september (onze dank Arie).
De aanvang van de kompetitie is bij de senioren 10 september 2004 en bij de
junioren 18 september 2004.
De duocompetitie opgezet door Arie Kruijs is een succes geworden. Vooral de
combinatie junior / senior werkte goed en was heel gezellig. De standen hingen
vanaf de 1e speelweek op het prikbord in het clubgebouw en waren uiteraard ook te
raadplegen op onze internetsite. De finale wordt gespeeld op maandag 16 augustus
tussen Peter en Remco tegen Sjaak en Stefan. Met de duo competitie 2005
zal ook weer worden gestart in de 1e week van mei. (doorgang hangt uiteraard af
van de animo onder de leden )
Rondvraag
In de rondvraag werd een geschil beslecht tussen Rob Stigter en Peter van den
Heuvel. Peter gaf toe de zaak verkeerd te hebben geïnterpreteerd en maakte zijn
verontschuldigingen ten opzichte van Rob Stigter.
Tevens kwam ook het onderwerp loten op het kersttoernooi ter sprake, men vond
dit eerlijker als plaatsen. Na een discussie werd besloten dit aan de toernooileider
over te laten, we horen wel van de klap.
Arie meldde nog dat hij iets van plan is met de donateurs???? Als dat maar goed
gaat. Geintje Arie, we hebben er alle vertrouwen in.
Om ±23.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte de leden voor hun
komst en inbreng. Onder het genot van een drankje werd er nog gezellig
nagebabbeld. Joke jij nog bedankt voor de heerlijke cake. We kunnen terugkijken
op een gezellige ledenvergadering.

Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong
Helaas is ook Pong op vakantie. Zal Pong samen op vakantie zijn met diegene die
de sponsorcommissie vormt? Wie weet. Jammer is natuurlijk wel dat Pong geen
stukje kon schrijven voordat hij op vakantie is gegaan. Misschien lezen we in het
volgende clubblad wel wat hij zo heeft gedaan op zijn vakantie. We zijn zeer
benieuwd.

Senioren competitie:
De nieuwe competitie is van start gegaan met een nederlaag van ons eerste team
met 8-2 tegen het Goudse Vriendenschaar. Het positieve van deze wedstrijd was dat
Nils van der Waal Peter van den Heuvel verdienstelijk verving. Peter kon door
andere sportieve omstandigheden niet meespelen. Verrassend waren ook de twee
winstpartijen van Rokus van der Bas welke z’n tafeltennisbatje 4 maanden niet had
aangeraakt. Hans zat er dicht tegenaan maar het lukte steeds net niet.
Het tweede team speelde in het verre Aalanderveen tegen Spinmill 5-5. Hier viel
het goede spel van Ab Muilwijk op welke er drie won. Ga zo door Ab. Inmiddels
hebben deze mannen ook hun eerste overwinning gepakt door TOP met 6-4 te
verslaan.
Het derde team won netjes met 7-3 van NTTC. Hier was Henk weer eens de grote
man met drie winstpartijen en een dubbel partij samen met Pieter. Arie blesseerde
zich en moest de laatste partij laten lopen en bleef op 1x winst steken.
Het vierde team is weer terug in de derde klasse en speelde hun 1e wedstrijd 5-5.
Jasper Stetter viel in en wist zelfs nog een punt binnen te slaan. Ook de tweede
wedstrijd werd met een invaller gespeeld. En ook Marco Koeleman sloeg een punt
binnen. Knap werk mannen.
Het vijfde team wist ook te winnen van TOP. Hier was invaller Marco Koeleman
de grote man met drie winstpartijen. Ook André blies zijn partijtje mee. Jake heeft
nog veel last van z’n been maar bijt toch door. Geweldig Jake dit is echte wedstrijd
mentaliteit. In de tweede wedstrijd moest invaller Mark Winkel er aan te pas komen
om de punten binnen te halen.
Het zesde team, wat het tweede juniorenteam was aangevuld met Marco Koeleman,
is bij de senioren begonnen met een 8-2 overwinning op Vriendenschaar.
Ook jullie tweede wedstrijd werd gewonnen. Deze keer met 6-4. Sander en Mark
winsten beide twee punten te pakken. Marcel en het dubbel maakte er zes van. Ik
denk dat deze mannen zo op het kampioenschap af stevenen.

De Voorzitter
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Indelingen senioren competitie
Promotieklasse

2e klasse poule 31

Smash KC 1
Vriendenschaar 5
Tablo 1
21-Up 4
Combat 1
Ilac 3

Smash KC 2
Spinmill 1
TOP 2
TZM 1
Kwiek 4
Reeuwijk 1

2e klasse poule 32

3e klasse poule 32

Smash KC 3
NTTC 2
TOP 3
Kwiek 3
Treffers (R) 7

Smash KC 4
Vriendenschaar 11
Kwiek 6
Flamingo’s 4
TOP 4
Play Fair 6

5e klasse poule 64

5e klasse poule 61

Smash KC 5
Vriendenschaar 21
Kwiek 10
TOP 10
Gouda 4
Flamingo’s 7

Smash KC 6
Vriendenschaar 17
Reeuwijk 4
IJsselvogels 2
TOP 11
BOK 3

Junioren competitie:

Het eerste juniorenteam ging fantastisch van start met een 9-1 overwinning op
Dodrecht 2. Zowel Erik als Robin wisten alles te winnen. Helaas kon Nils één
partij niet in winst omzetten.
Deze punten nemen ze jullie niet meer af mannen. Een goed begin is het halve
werk. Wij zijn benieuwd naar jullie verdere prestaties.

Duocompetitie bij Smash KC
Na de eerste vooraankondigingen ,op onze website en het publicatiebord in het
clubgebouw, is het afgelopen zomer een drukte van jewelste geweest op de
maandagavonden. Na het sluiten van de inschrijvingsdatum op 19 april 2004 kon
uiteindelijk met 8 teams van 2 spelers aan de competitie worden begonnen. De
samenstelling van de teams is tot stand gekomen door veelal een senior aan een
juniorlid te koppelen, dan wel een relatief sterke speler aan een zwakkere. Het
blijft natuurlijk altijd moeilijk om een indeling te maken, waarbij het krachtverschil tussen de teams nihil is. Er is gespeeld in 2 poules ( A + B ), welke door
loting tot stand zijn gekomen.
Op maandag 3 mei 2004 werd begonnen met de eerste poulewedstrijden en al vrij
snel werd duidelijk, dat het een spannende boel zou worden. In beide poules zaten
wel favorieten voor poulewinst, maar in een duo-competitie weet je het natuurlijk
maar nooit, want een foutje (verliespartij) is zo gemaakt. Uiteindelijk kon 7 juni
2004 de laatste poulewedstrijd worden afgewerkt en kon een eerste balans worden
opgemaakt.
Eindstand Poule A:
Arie Kruijs / Sander de Leeuw
Ab Muilwijk / Henk Beljaars / Mark Winkel
Marco Koeleman / Marcel Peltenburg
Bert Heijkoop / Robin van Randwijk
Eindstand Poule B:

Indelingen junioren competitie

Peter van den Heuvel / Remco Bont
Sjaak Ouwerkerk / Stefan de Ruiter
Rob Stigter / Joke den Besten
Rob Stremme / Erik Heijkoop

Promotieklasse B
Smash KC 1
Dordrecht 2
VDN Salamanders 2
Wibats 1
TOGB 3
Vriendenschaar 1

Gespeeld
3
3
3
3

Gewonnen
12
7
6
5

Gespeeld
3
3
3
3

Gewonnen
12
7
6
5

In beide poules uiteindelijk geen verrassende winnaars, maar de strijd om de
overige plaatsen bracht wel de nodige spanning.
Vervolgens waren de zogenaamde kruisfinales aan de beurt. De no. 1 uit poule A
speelde tegen no. 2 uit poule B, de no. 2 uit poule A tegen de no. 1 uit poule B
enzovoort.
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Dat de spanning te snijden was in het clubgebouw blijkt wel uit het feit, dat 3 van
de 4 wedstrijden met “slechts” 3 – 2 werden beslist. Nu was de definitieve paring
bekend voor de allesbeslissende FINALERONDE.
De volgende wedstrijden werden afgewerkt en ook hier de meeste wedstrijden met
het kleinst mogelijke verschil:
Om de plaatsen 7/8:
Bert Heijkoop / Robin van Randwijk
Marco Koeleman / Marcel Peltenburg

Uitslag
5
0

Om de plaatsen 5/6:
Rob Stigter / Joke den Besten
Rob Stremme / Erik Heijkoop

Uitslag
3
2

Om de plaatsen 3/4:
Ab Muilwijk / Henk Beljaars / Mark Winkel
Arie Kruijs / Sander de Leeuw

Uitslag
3
2

Finale:
Peter van den Heuvel / Remco Bont
Sjaak Ouwerkerk / Stefan de Ruiter

Uitslag
3
2

Sander de Leeuw
Marcel Peltenburg
Stefan de Ruiter
Mark Winkel
Joke den Besten

10
10
10
10
10

3
2
2
1
0

Voor eenieder die interesse heeft in werkelijk alle informatie over de gespeelde
wedstrijden is uiteraard onze geheel vernieuwde website het bezoeken meer dan
waard. Neem er eens een kijkje!
Na 3 ½ maand van wedstrijden is er een einde gekomen aan de 1e uitvoering van
de Smash Keukencentrum Duo-Competitie. Door de bank genomen is het hele
gebeuren wel volgens de gemaakte planning verlopen. De informatie mbt.
geplande vakanties, andere vormen van afwezigheid op speelavonden had bij
enkele deelnemers beter gekund. Wellicht een punt van aandacht bij de
inschrijving en uitvoering van dit evenement in 2005.
Rest mij nog eenieder te bedanken voor zijn of haar inschrijving voor dit
evenement. Tegen de thuisblijvers zou ik willen zeggen: “je weet niet wat je
gemist hebt !”. Hou vanaf april 2005 de informatie op onze website en het
publicatiebord in het clubhuis in de gaten, zodat U absoluut niets hoeft te missen
van de 2e editie van: Smash Keukencentrum Duo-Competitie.

Het koppel Peter van den Heuvel / Remco Bont mag zich dus na een hele reeks
van wedstrijden de eerste Duo-Competitie Kampioen van Smash Keukencentrum
noemen. Proficiat!

Arie Kruijs

Hieronder een overzicht van de persoonlijke resultaten van alle deelnemers:
Persoonlijke resultaten senioren competitie
Naam
Peter van den Heuvel
Arie Kruijs
Rob Stigter
Henk Beljaars
Ab Muilwijk
Bert Heijkoop
Sjaak Ouwerkerk
Remco Bont
Erik Heijkoop
Marco Koeleman
Robin van Randwijk
Rob Stremme

Gespeeld
10
10
10
6
4
10
10
10
10
10
10
10
-9-

Gewonnen
10
9
9
5
3
6
6
5
5
5
5
4

30%
20%
20%
10%
0%

Percentage
100%
90%
90%
83%
75%
60%
60%
50%
50%
50%
50%
40%

Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222
Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl
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Onderhoud clubgebouw

Jeugdmeerkampen:

Op zaterdag 11 september om 9.00 uur stond de corvee ploeg van Smash klaar om
het gebouw aan de buitenzijde een opknapbeurt te geven.
Louis Kavelaars en Martin Versteeg namen het schoonmaken aan de buitenzijde
voor hun rekening. Waar een brandslang al niet goed voor is. Peter van den Heuvel,
Ab Muilwijk en Henk Beljaars namen het onkruid en de bestrating onder handen.
Rond een uur of drie stopten we ermee en zag het er allemaal weer keurig uit. We
hadden veel voldoening van ons werk.

Vorig jaar haalde Erik Heijkoop nog de kwartfinales van de landelijke
meerkampen. Je zou zeggen dat die een perfectie stimulans zou zijn voor een aantal
junioren om het ook te proberen. Helaas heeft buiten Erik om niemand zich
ingeschreven. Erik veel succes tijdens de voorronden maar kijk uit want het succes
van vorig jaar betekent nog niet dat je dit jaar weer in de kwartfinale komt. Speel
elke voorronde alsof het een finale is en mocht je weer zo ver komen, kom me thuis
ophalen en ik ga mee.

De volgende keer kunnen we nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken. Voor die
mannen die wel zijn geweest petje af, jullie hebben fantastisch werk verricht.

Nieuwe leden / vertrokken leden:
Gerard Krijgsman uit Haastrecht komt de jeugd versterken. Hij gaat in het eerste
juniorenteam spelen. Bij de junioren hebben we afscheid genomen van Jordi Koster
en Gijs Verbaan. Wel lopen er regelmatig nieuwe jongens in de groep van Ab. We
zijn benieuwd of deze groep zich gaat uitbreiden.

Een mede zwoeger

Van de recreanten:
Hallo allemaal,
Ik ga vanavond een stukje schrijven over tafeltennis.
Ik heb het erg na mijn zin op tafeltennis.
Als ik kom, wordt er eerst koffie gedronken.
Het spelen gaat steeds beter en de service ook.
Ik speel enkel en dubbel tafeltennis.
Als ik met Arie speel, dan winnen wij vaak.
En als ik tegen Arie speel, dan wordt het erg moeilijk.
Karel is er altijd en speelt nog heel goed.
Ik hoop dat ik op zijn leeftijd nog mag tafeltennissen.
Ik ben via Louis gaan tafeltennissen.
Dat was in september 2001.
Ik kon toen nog niet de bal goed sturen.
Dat heb ik nu aardig onder controle.
En ook het laag over het netje spelen, dan maak je het de tegenstander zo moeilijk
mogelijk.
Groetjes , Hermen Verhoef

Twee voormalige junioren die een tijd lid af zijn geweest hebben hun batje uit het
stof gehaald en zijn weer gaan tafeltennissen. Joost van der Waal en Luuk
Wuisman welkom terug.
Peter Vrieselaar heeft zich heeft afgemeld voor de zeer gezellige recreantenavond.

Jarig in deze periode zijn:
28 september

Arne van Vuuren

17 november
29 november
30 november

Remco Bont
Pieter van der Bas
Arie Kruijs

Wist u dat ... :
•
•
•
•
•

Wij onze eigen paus hebben;
Henk een grote knuppel heeft;
Marcel graag muizen vangt;
Wij mutsen hebben die ver over de datum zijn;
Hans inmiddels 25jaar getrouwd is. Gefeliciteerd.

Heeft u ook een nieuwtje gehoord, geef dit dan door aan de redactie of stuur een
e-mail naar redactie@smashkc.nl
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Babbeltje met...: Marco Koeleman
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin van Randwijk gesproken met onze
webmaster, oud junioren clubkampioen en speler van team 6 senioren Marco
Koeleman.

Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:
Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Vakantie:
Levensmotto:

Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
Opleiding/school
Vriendin:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:
Merk rubber:

Ik hoop ooit nog eens clubkampioen te worden bij de
senioren.
Nee, totaal niet.
Autosport, maar dan met name de Formule 1.
Het clubkampioenschap in 2001 bij de junioren
Dubbelfinale (2001) met Gert-Jan die na een 2-0
voorsprong toch nog verloren werd terwijl we in de 3e en
5 e set ook nog ruim voor stonden.
Iedereen die wat doet voor deze vereniging.
Beetje met computers prutsen vind ik altijd wel leuk.
Pasta vind ik erg lekker.
Bacardi.
Die moet ik nog tegen komen.
Niet nodig.
Pff geen idee, doodgaan is wel het laatste wat ik doe.

Marco Koeleman
Ze noemden we vroeger nog wel eens Hark.
Ja, op 26-1-1985
Ik woon in Schoonhoven.
Ik heb het VWO succesvol afgerond en studeer
momenteel versneld informatica aan de Hogeschool
Rotterdam.
Nee.
Technisch directeur van www.smashkc.nl en speler van
het 6e team van de senioren.
Ik ben een echte verdediger met SUPER anti.
In 2001 ben ik bij de junioren clubkampioen geworden
bij het enkelspel.
Ik speel in het 6e team van de senioren.
5e klasse
1e klasse bij de junioren.
Ja, wel eens aan meegedaan maar ergens in de
middenmoot geëindigd.
Marco v.d. Berg veeg ik altijd wel makkelijk van de
tafel.
Met Erik Heijkoop en Arie Kruijs heb ik altijd erg veel
moeite.
Sinds 1998 ben ik lid van deze vereniging.
Stiga metal wood
Butterfly super anti op m’n backhand en tackiness-c op
de forehand.
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Helaas kon ik
deze pagina niet vullen
met een stukje tekst of een
mooi verhaal.

Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
- Alle actuele uitslagen van alle teams, compleet met percentages;
- Meer dan 200 links naar diverse verenigingen in Nederland;
- Foto’s van diverse evenementen binnen Smash KC;
- Uitgebrachte clubbladen vanaf de derde editie 2002;
- Een gezellig gastenboek;
- Een actuele poll waar u op kunt stemmen;
- En veel andere informatie over onze vereniging.

Heeft u
een mooi verhaal
over een fantastisch
moment bij Smash
vertel het
de redactie.

Dus de moeite waard om te kijken.

WWW.SMASHKC.NL
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