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Van de voorzitter:

Redactieadres
Galvanistraat 41
2871 XB Schoonhoven
Tel. 0182-350914

Als jullie het clubblad ontvangen zijn we alweer in 2005 beland en hebben dan
2004 achter ons gelaten. Een bewogen jaar waar veel in gebeurd is buiten het
tafeltennis om. Wij richtten ons dus maar op ons eigen clubje en daar hebben we
onze handen aan vol.
Er zijn bijzonder goede resultaten behaald in de competitie en bij het kersttoernooi
dat weer ouderwets gezellig was bij zowel de senioren als bij de junioren.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Wedstrijdsecretaris
Sjaak Ouwerkerk
Spoorstraat 63
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-388581
souwerkerk@smashkc.nl

Penningmeester
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Ledenadministratie
Joke den Besten
Nobeldreef 16
2871 LA Schoonhoven
Tel. 0182-384921
jdbesten@smashkc.nl

Jeugdzaken
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Dinsdag 18 januari aanvang 20.15uur wordt de algemene ledenvergadering
gehouden. U bent allen van harte welkom.
Tot slot willen wij al onze leden, donateurs, sponsors, adverteerders en allen die
ons een goed hart toedragen een gezond en sportief 2005 toewensen.

Van de redactie:
In het vorige clubblad kon u lezen dat zowel Pong als onze sponsorcommissie op
vakantie waren. Misschien wel met elkaar maar dat moeten we nog steeds zien uit
te zoeken want die gasten zijn er nog steeds niet. Als iemand wat van deze mannen
heeft gehoord of ze ergens heeft gezien laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.
Bij het uitprinten van dit clubblad was alleen de voorlopige competitie indeling van
de teams die in de voormalige afdeling Gouda spelen bekend. Als u dit leest zal dat
waarschijnlijk ook wel de overige indelingen bekend zijn. Kijk op het prikbord of
op onze internetsite voor alle indelingen.

Bestuursmededelingen:
•

Overige
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

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

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

•
•

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. Vooral de kachel lager zetten is in deze
tijd van het jaar heel nuttig.
Het komt de laatste tijd veel voor dat het hek van ons terrein nog open
staat. Vergeet dus niet om ook het hek te sluiten als u als laatste vertrekt.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde adres geef
dit dan svp door aan onze ledenadministratie.
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Van de webmaster
Na het compleet herbouwen van de site van de vorige keer was het deze periode
meer genieten van het resultaat. Desondanks zijn er naast de puntjes op de i nog
wel enkele wijzigingen doorgevoegd.
Er bleek vraag naar weekoverzichten van wedstrijden van Smash teams te zijn. Het
script daarvoor was al aanwezig voor de wekelijkse uitslagen voor het Postiljon,
dus realisatie ervan was snel voltooid. Onder het kopje 'Wedstrijden' staan nu
wedstrijdoverzichten van vorige-, deze- en komende week.
Ik wilde me wel eens wat meer
verdiepen in dynamische
afbeeldingen, en ben daar eens mee
gaan stoeien. Het resultaat is een
cirkeldiagram van het percentage
punten wat spelers van hun team
behaald hebben, inclusief legenda
en percentages. Uiteraard is het
weer zo gemaakt dat ik er geen
onderhoudswerk aan heb. Lang leve
luiheid in deze drukke tijden.
In de loop der tijd komen er altijd wat kleine foutjes boven water. Zo werkte een
smiley in het gastenboek niet en verdwenen mensen soms eerder van de
verjaardagskalender dan de bedoeling was. Deze foutjes behoren inmiddels tot het
verleden.
Kortom, de site kan er weer even tegenaan!
Marco Koeleman

Van de sponsorcommissie
De sponsorcommissie is er helaas nog steeds niet maar
wij zitten natuurlijk niet stil. De redactie kan u melden dat
Stefan de Ruiter er voor heeft gezorgd dat we weer een
nieuwe sponsor hebben. Home Garden aan de kerkstraat
waar Stefan werkt / stage loopt en kerstbomen verkocht,
heeft een advertentie in dit clubblad. Bedankt.

Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong
Pong is zoals u kon lezen nog steeds niet terug. Misschien is hij wel na zijn
vakantie in een winterslaap geduikeld.

Senioren competitie:
Ons 1e team dat uitkomt in de promotieklasse heeft gezien de omstandigheden heel
goed gepresteerd. Zij moesten diverse wedstrijden spelen met invallers. Helaas
konden deze niet tot scoren komen zodat Peter, Rokus en Hans ook alle punten zelf
gescoord hebben. Toch willen deze mannen de invallers bedanken, want met twee
man uitkomen is echt geen reclame voor je club.
Peter speelde een uitermate sterke competitie met Rokus als goede tweede. Met
Hans ging het wat minder. Mede dat hij veel 5 gamers verloor met 11-9 of 12-10
bracht hem dat wel eens tot wanhoop wat hij ook goed liet merken. Helaas heeft
Hans toch een vrij ernstige knieblessure opgelopen waardoor hij voorlopig niet kan
spelen. Wij wensen hem van harte beterschap met z’n blessure en dat je maar weer
zo snel mogelijk achter de tafel mag staan, want het is nu wel erg rustig op de
maandagavond, om niet te zeggen te rustig.
Nils van der Waal die vorig seizoen ook al een keer inviel en ook in het jeugdteam
speelde gaat dit team versterken. Wij wensen hem veel succes in dit team en hopen
dat Peter, Rokus en Hans hem goed zullen opvangen.
Het tweede team van Smash, dat al jaren uitkomt in de 2e klasse en daar min of
meer van vaste waarde waren, zijn in deze competitie boven zichzelf uitgestegen en
met een grote voorsprong kampioen geworden. Een geweldige prestatie van Rob,
Ab en Harry want het is toch alweer een paar jaar geleden dat jullie uitkwamen in
de eerste klasse. Wij zijn zeer benieuwd hoe het zal gaan en of jullie je kunnen
handhaven. Veel succes in de eerste klasse.
Het derde team dat eveneens uitkomt in de tweede klasse speelde ook een goede
competitie en stond praktisch de gehele competitie bovenaan. Maar zoals in vele
jaren daarvoor was het nu ook net niet. De laatste wedstrijd tegen Kwiek 3 moesten
we met 6-4 winnen. Dit was niet onmogelijk maar helaas verloren we met 6-4. Erg
sneu voor Sjaak die er drie wist te winnen. Pieter wist het vierde punt binnen te
halen. Bij Arie was het net niet. Twee partijen gingen in vijven verloren. Één ding
was zeker, het was verschrikkelijk spannend en de hele zaal bij Kwiek was gefocust
op deze wedstrijd terwijl ook Kwiek 1 thuis speelde.
We gaan het de nieuwe competitie weer proberen en houden de moed erin.
Het vierde team dat uitkomend in de derde klasse met een keuze plaats was toch
iets te zwaar. Cees en Jan konden hun niveau van rond de 50% wel vasthouden
maar voor Rob was dit te hoog gegrepen.
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Na zijn ziekte is Rob nog niet de oude qua spel, wel qua geest want het is en blijft
een geweldige vent. Rob we hopen speciaal voor jou dat je weer een beetje je oude
niveau terugkrijgt dan komt de lol in het spel weer vanzelf. Zoals je weet zal het
aan je trouwe maten Cees en Jan niet liggen, die zullen je wel blijven motiveren.
Geweldige maten. Verderop in dit clubblad kunt u een eigen verhaal lezen van Rob.
Het vijfde team met Joke, Jake en André en soms met behulp van Marco en Mark
hebben een stabiele competitie gespeeld. André had een heel goed seizoen en
verloor er maar weinig. Jake is aardig op de weg terug met tafeltennissen maar is
zelf totaal niet tevreden over zijn genezingsproces wat hem veel te lang duurt. Jake
we hopen met z’n allen dat het weer snel beter gaat. Joke heeft het toch weer
gepresteerd enkele partijen te winnen en stond ook haar “mannetje” in het
dubbelspel waar diverse partijen met André werden gewonnen. Zij zijn geëindigd
in de middenmoot.

-

69
64
49
45
43
30

2e klasse poule 32
Kwiek 3
Smash KC 3
Treffers (R) 7
TOP 3
NTTC 2

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

10
10
10
10
10
10

-

-

53
49
42
29
27

Play Fair 6
Kwiek 6
Flamingo’s 4
TOP 4
Vriendenschaar 11
Smash KC 4
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10
10
10
10
10
10

-

76
63
51
50
48
12

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

10
10
10
10
9
9

-

67
61
55
51
29
27

Persoonlijke resultaten senioren competitie

86
52
44
43
42
33

3e klasse poule 32
8
8
8
8
8

-

Nieuw in de lijst en gelijk bovenaan, dat beloofd wat voor volgend seizoen. Marco
gefeliciteerd. Verder zijn natuurlijk Marco zijn teammaatjes nieuw in deze lijst.
Sander, Mark en Marcel probeer je volgend seizoen bovenin te nestelen.
Grootste stijger in deze lijst is Peter van den Heuvel. Hij steeg van de 15e naar de
4e plaats (+11). Ook Sjaak Ouwerkerk steeg fors door 7 plaatsten omhoog te gaan.
Grootste daler was dit seizoen Cees de Gruijter. Hij zakte van de 3e naar de 17e
plaats (-14) en vestigde hiermee een record. Ook teammaat Jan Lindsen daalde
flink naar beneden. Hij ging van de 2e stek naar de 15e (-13).
Joke heeft de rode lantaarn overgedaan aan Rob Stremme.

2e klasse poule 31
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

70
57
54
53
33
33

Eindstanden senioren competitie

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

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

5e klasse poule 61

Naam
Marco Koeleman
Rob Stigter
André van der Linden
Peter van den Heuvel
Sjaak Ouwerkerk
Ab Muilwijk
Henk Beljaars
Jasper Stetter
Sander de Leeuw
Rokus van der Bas
Mark Winkel
Harry van de Broek
Jake Constable
Pieter van der Bas
Jan Lindsen
Arie Kruijs
Cees de Gruijter
Marcel Peltenburg
Hans Tigges
Joke den Besten
Rob Stremme

Het 6e seniorenteam uitkomend in de 5e klasse speelde zonder Marco vorig seizoen
nog in de juniorencompetitie. Dit seizoen dus voor het eerst bij de senioren. Hoe
zou het gaan? We weten nu dat het goed is gegaan. Zelfs zo goed dat ze uiteindelijk
in een mooi kampioensduel met Bok kampioen zijn geworden. Marco wist
trouwens als enige speler van Smash al zijn partijen te winnen. Mannen een
fantastisch resultaat. Met Marco, Marcel, Mark en Sander gaan ze nu proberen dit
kunststukje te herhalen in de 4e klasse. Het zal niet eenvoudig zijn maar het is
mogelijk. Mannen nogmaals proficiat en veel succes in de vierde klasse.

Promotieklasse

5e klasse poule 64

Team
6
2
5
1
3
2
3
4
6
1
6
2
5
3
4
3
4
6
1
5
4

Gespeeld
24
30
27
27
21
30
15
3
21
30
21
30
30
15
30
21
30
24
18
24
21
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Gewonnen
24
25
22
22
16
22
10
2
13
18
12
16
16
8
15
10
14
11
5
1
0

Percentage
100%
83%
81%
81%
76%
73%
67%
67%
61%
60%
57%
53%
53%
53%
50%
47%
46%
45%
28%
4%
0%

De nieuwe competitie strart op maandag 24 januari. De competitie ligt stil in de
week van 21 februari tot en met 25 februari. De laatste dag van de competie is
vrijdag 8 april.

Ook de verslagen in het Postillon van Bert (Koek) Heijkoop over het juniorenteam
waren heel leuk. Bedankt Bert, ik zou zeggen ga zo door. Misschien kunnen we op
deze manier jongens en meisjes enthousiast maken voor het tafeltennissen.

Voorlopige indelingen seniorencompetitie

Eindstanden junioren competitie

2e klasse poule 32

4e klasse poule 63

Promotieklasse B

Smash KC 3
Kwiek 4
Reeuwijk 2
Ilac 4
TOP 2
Play Fair 4

Smash KC 4
Vriendenschaar 15
Ilac 7
NTTC 5
TOP 8
BOK 3

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

4e klasse poule 61

5e klasse poule 63

Persoonlijke resultaten junioren competitie

Smash KC 5
Flamingo’s 6
Vriendenschaar 14
Ilac 8
Kwiek 8
NTTC 4

Smash KC 6
TTVN Nieuwkoop 7
Vriendenschaar 17
OTTV 4
TOP 9
BOK 4

Naam
Erik Heijkoop
Nils van der Waal
Robin van Randwijk
Gerard Krijgsman

Junioren competitie:
Ons enige jeugdteam uitkomend in de promotieklasse waren vorig seizoen na een
vreemd slot tweede geworden in de eerste klasse. Ons verzoek voor een keuzeplaats
werd gehonoreerd en zij mochten alsnog naar de promotieklasse.
Wij dachten allemaal zouden zij zich kunnen handhaven? Maar wat schetste onze
verbazing? Zij streden mee om het kampioenschap. Niet te geloven. Pas in de
laatste wedstrijd tegen Wibats (speelde HT hier vroeger niet?) uit den Haag viel de
beslissing. Helaas in ons nadeel. Smash verloor met 7-3 waar ze met 6-4 hadden
moeten winnen.
Al met al hebben Robin, Erik, Nils en Gerard een geweldige competitie gespeeld.
Voor Gerard was het allemaal weer nieuw. Hij speelde voorheen bij TOP maar had
een jaar lang niet gespeeld voordat hij in juni naar Smash kwam.
De volgende competitie zullen Erik, Robin en Gerard het onder Nils moeten doen
welke in het eerste seniorenteam gaat spelen. Remco Bont blijft fungeren als
superinvaller al wordt de kans op spelen nu wel groter.
Nog te vermelden is dat Erik op de procentenlijst met 81% tweede is geworden in
zijn poule. Voor de jongste van het team een geweldige prestatie.
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10
10
10
10
10
10
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68
63
52
46
45
26

Team
1
1
1
1

Gespeeld
27
18
24
21

Gewonnen
22
12
11
9

Percentage
81%
66%
45%
42%

Voor het eerst sta je bovenaan in deze lijst Erik. Vorig jaar stond je nog tweede
achter Nils, dit jaar hebben jullie stuivertje gewisseld. Volgend seizoen zullen
jullie als het goed gaat alle drie 30 wedstrijden moeten spelen. Voor Robin als
Gerard geldt dat ze het gat met Erik van bijna 40% zeker kleiner moeten maken.
Jullie competitie begint zaterdag 21 januari. Er zijn drie zaterdagen dat er niet
wordt gespeeld en dat zijn : 5 en 12 februari en 26 maart. Zaterdag 16 april spelen
jullie je laatste wedstrijd.

Kersttoernooi senioren
Op zaterdag 11 december 9.30uur
was het weer zover. Ons jaarlijkse
kersttoernooi of
clubkampioenschappen ging van
start. De poule indeling werd
ingedeeld door Rokus en de
toernooileiding was in handen van
Jan Lindsen, tevens met z’n dochter
Laura zorgend voor de inwendige
mens.
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De wedstrijden in het enkelspel werden snel afgewerkt en wat ons opviel was het
goede spel van Nils van der Waal. Hij verloor zijn poulewedstrijden maar nipt. Met
een beetje meer geluk was hij bij de beste vier gekomen. Dit was nu weggelegd
voor “outsider” Kees Faay (heel goed Kees), Rokus, Sjaak en Arie.
In het dubbelspel streden vijf teams voor de eerste prijs. Uiteindelijk werden Ab
Muilwijk en Rob Stigter de verrassende winnaars voor de gedoodverfde favorieten
Pieter / Rokus en Arie / Sjaak. Proficiat mannen met dit kampioenschap.
Bij de laatste vier in het enkelspel ontbraken twee favorieten wegens een blessure.
Zo heeft u al gelezen dat Hans wegens zijn knie niet meer kon spelen. Op het
laatste moment viel ook Peter af wegens een nekblessure. Hierdoor werd het een
open kampioenschap met Rokus als favoriet maar wel met een verliespartij tegen
Sjaak in de poule. Tijdens de kruisfinales kwam onze hoofdsponsor Cees Flipse
van het Keukencentrum binnen welke kon genieten van de finales in de A- en Bpoule.
In de B-poule waar ook de voorheen A-poule spelers Cees en Rob waren ingedeeld
spatte de vonken er vanaf. Uiteindelijk bleven als finalisten Marco en Sander over.
Marco won van André en Sander won op sublieme wijze van Bert.
Na een enerverende strijd wist Marco de 1e plaats in de B-poule te halen. Sander
werd tweede. Een verrassing omdat ze alle spelers van team 4 en team 5 achter
zich lieten. Proficiat mannen.
In de A-poule wisten net als vorig jaar Rokus en Sjaak door te dringen tot de
finale. Sjaak had van Rokus gewonnen in de poulewedstrijd dus het zou spannend
worden, en dat werd het ook. Rokus moest alles op alles zetten om z’n tweede titel
binnen te halen wat hem uiteindelijk ook lukte. Rokus proficiat en Sjaak proficiat
voor de goede tegenstand.
Zoals elk jaar was ook deze keer Cees Flipse van Keukencentrum Schoonhoven
weer bereid om alle bekers uit te reiken wat hij ook elk jaar weer met plezier doet.
Met dank aan Jan en Laura voor de verzorging was het weer een fantastische
sportdag. Alle uitslagen kunne jullie vinden op de website van Smash.
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Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222
Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl

Kersttoernooi junioren
De deelname aan het junioren toernooi was dit jaar niet groot maar wel van goede
kwaliteit. Zes jongens streden in de A-poule en twee zouden er strijden in de Bpoule. Zouden ja. Net voor de klok van 10.00uur belde Jason dat hij liever ging
voetballen.
In de A-poule moest Robin z’n titel van vorig jaar verdedigen tegen vooral zijn
teammaatjes Erik, Nils en Gerard. Er waren acht mooie tafeltennispartijen te zien.
Geweldig toch dat deze mannen in korte tijd zo kunnen spelen.
Eri ken Nils werden 1 en 2 in de poule en speelden zodoende de finale. Erik had al
zijn partijen gewonnen dus het leek een bekeken zaak. Nils dacht daar anders over.
In een spannende finale ging de eerste game naar Nils. In de tweede game dacht
Nils de game binnen te hebben maar Erik kwam sterk terug en won. De derde game
ging ook naar Erik en stond zodoende met 2-1 voor. De vierde game werd een
triller. Erik stond met 10-7 voor en had dus 3 matchpoints. Hij kon er echter geen 1
benutten. De game werd uiteindelijk toch gewonnen door Nils. Deze mokerslag
kwam Erik niet meer te boven en stond binnen no-time met 6-0 achter in de
beslissende 5e game. Erik kwam nog wel dichterbij maar kon het gat niet meer
dichtten zodat Nils clubkampioen werd. Een mooie afsluiting van z’n juniorentijd
want Nils wordt/is inmiddels senior. Volgend jaar hebben we dus een nieuwe
clubkampioen.
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In het dubbelspel kwamen de volgende duo’s in de finale. Erik en Nils tegen Robin
en Gerard. Na een spannende pot trokken Robin en Gerard aan het langste eind en
gingen er zo met de bekers vandoor. Achteraf misschien wel goed ook want zo
gingen niet alle bekers naar Nils en Erik.
In de poule zouden er dus twee deelnemers zijn zoals u al las. Tom Muilwijk werd
zodoende wel erg makkelijk eerste maar doordat de jongens van de A-poule
beurtelings met hem speelde kwam hij toch ruim aan tafeltennissen toe. Het siert de
jongens van de A-poule dat ze om de beurt met Tom speelde. Geweldig mannen.
Tussen de middag werd er patat en frikandellen gehaald en het was smullen
geblazen. Eten dat ze kunnen. Niet te weinig zeg.
De voorzitter reikte de prijzen uit, bedankte Ab voor zijn voortreffelijke
begeleiding en bijgestaan door Tom achter de bar en alle ouders voor hun
aanwezigheid en belangstelling en uiteraard onze vaste supporters (leden) welke
toch ook hun interesse toonden door hun komst. Al met al een hele gezellige dag
waar we met z’n allen met plezier op terug kunnen zien.

Home Garden
Kerkstraat 13
2871 ED Schoonhoven
Tel: 0182-38 14 44
Fax: 0182-38 14 99

Vakantie
Vakantie? U zult wel denken dat hebben we toch net gehad? Jazeker dat is zo maar
in deze tijd gaan al veel mensen opzoek naar een ideale vakantiebestemming voor
in de zomer.
Als u deze zomervakantie bij Opmaat Reisbureau op de haven in Schoonhoven
boekt vangt onze vereniging daarvan 1 procent van. Dus als uw vakantie
bijvoorbeeld 2000 Eurootjes kost, spekt Opmaat de clubkas van Smash met 20
Euro. Toch mooi meegenomen. Het enige wat u moet doen is tijdens het boeken
doorgeven dat u lid bent van de tafeltennisvereniging Smash. Onze penningmeester
zult u dankbaar zijn. Afgelopen jaar ving Smash toch een leuk bedrag van 34.85
Euro. Alle deelnemers worden bedankt.

Afdelingskampioenschappen West
Robin van Randwijk, Erik Heijkoop en Gerard Krijgsman spelen/speelden op 8
januari in Schiedam mee om de titels bij de afdelingskampioenschappen van de
afdeling West. Zeker voor Erik ligt hier een grote kans om in de prijzen te vallen
aangezien hij tweede is geëindigd in de procentenlijst van zijn poule. De uitslagen
kunt u zo lezen op onze internetsite.
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Tafeltennissen met Rob Stremme
Beste tafeltennisvrienden,
Ik dacht bij mezelf als het niet lukt met tafeltennis dan maar een stukje in het
clubblad, misschien gaat dat wat beter!
Hoe ik tot dat besluit gekomen ben is het verloop van deze competitie, die zoals
jullie op de procentenlijst hebben kunnen lezen, niet bepaald naar wens is
verlopen. Toegegeven, we speelde één klasse hoger (3e klasse) en ik heb ook wat
meer wedstrijden gemist als normaal, namelijk 3. Roken in de zaal is tijdens
wedstrijden uit den boze, "een goed besluit overigens", maar ondanks deze
meevallers en maatregelen en één jaartje ouder toch een zwakke competitie van
mij. Dat is nog zwak uitgedrukt, want om één 100% score, in de min wel te
verstaan, te halen moet je toch knap je best doen!
Op het moment dat ik dit schrijf moet er nog één wedstrijd gespeeld worden dus
nog drie partijen, maar wel tegen de koploper. Deze zal als het goed is al dik
kampioen zijn, dus grote kans om van de hatelijke nul af te komen is er niet of
nauwelijks. Al weet je het nooit, het kan zo verkeren!! Want ondanks dat ben ik er
talloze partijen héél dichtbij geweest, vijfsetters genoeg maar, en dat meen ik echt,
"geen greintje geluk" en de meeste verloor ik dan met 12-10 of 13-11 met.. jawel
sorryballen!!!
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Jullie begrijpen dat ik zo’n competitie niet meer mee hoop te maken, niet voor
mezelf maar zeker niet voor mijn teammaten Jan en Cees die moesten zorgen voor
de broodnodige punten!!
Tevens maak ik gebruik om de invallers die voor mij gespeeld hebben te bedanken,
hun inzet en spel hebben nog enkele punten opgeleverd, bedankt daarvoor!!
Op naar het kersttoernooi waar we "ook voor het eerst" mee gaan doen in de B
poule, wat een ervaring om dat mee te maken, en het zal nog zwaar genoeg zijn
denk ik zo.
Hopelijk zit het die dag wat meer mee, wat ook goed is voor het broodnodige
zelfvertrouwen, dan ga ik het nieuwe jaar vol goede moed in en ga voor 75% "in
de plus dan" spelen in de 4e klasse met ons team.
Mocht ik bepaalde leden niet meer spreken dan wens ik iedereen via deze weg een
sportief en bovenal gezond 2005 toe.

Wist u dat ... :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcel met 2-2 voorstond bij Vriendenschaar (??);
Marco meer zweet van een vlamtosti dan van het tafeltennissen;
Sander voor het eerst kampioen is geworden;
Arie ook graag aan het juniorentoernooi had meegedaan;
Er 7 senioren zijn die naar het kampioenenbal gaan;
Wil nog steeds heel graag zou willen vouwen;
Joke haar jas met maat L zoekt;
Hermen Verhoef toneel speelt op 21 en 22 januari;
Onze tuinman ook voor kerstman speelt.

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

Rob Stremme (speler team 4)

Nieuwe leden / vertrokken leden:
Daar kunnen we deze periode niet echt blij mee zijn. Vier leden verlieten onze
vereniging. Dat waren : Gijs Verbaan, Arjan van Vliet, Remy Verkaik en Luuk
Wuisman.
Wel mogen we op de donderdagavond Paul Süren ontvangen. Paul is voor zijn
werk langere tijd in Nederland.

Jarig in deze periode zijn:
2 januari
18 januari
26 januari

Ton Versteeg
André van der Linden
Marco Koeleman

1 februari
2 februari
3 februari
12 februari
24 februari

Marco van de Berg
Stefan de Ruiter
Joke den Besten
Tom Muilwijk
Henk Beljaars

5 maart
9 maart
31 maart

Jan Lindsen
Karel Stetter en Cees de Gruijter
Ab Muilwijk
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Heeft u net als
Rob Stremme
een leuk verhaal
te vertellen, email het dan
naar de redactie
zodat ook het
volgende clubblad
weer rijkelijk
gevuld is.
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Babbeltje met...:
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin van Randwijk gesproken met de
kersverse clubkampioen bij de junioren, zijn teammaatje van vorig seizoen en sinds
kort speler van het eerste seniorenteam Nils van der Waal.

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:
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

6 jaar
Tibhar
Tibhar
Goed presteren in de nieuwe competitie,
Nee
Voetbal
Dat ik een paar weken geleden clubkampioen werd bij
de junioren en toen ik promotieklasse speelde bij TOP.
11-1 verliezen van Stefan de Ruiter.
Karel Stetter
Uitgaan
Italiaans
Bier
Carmen Electra
Italië
Niets

Nils van der Waal
Pils
19 april 1986
Schoonhoven
Ik heb een VWO diploma en doe nu bouwkunde op de
TU Delft.
Neen
Speler 1e seniorenteam
Aanvaller
In 2004 in het enkelspel en ik denk in 2001 in het
dubbelspel.
1e senioren
Promotieklasse
Promotieklasse (zowel junioren als senioren).
Ik ben een keer 3e geworden in het enkelspel en samen
met mijn broer Joost zijn we eens dubbelkampioen
geworden.
Marcel Peltenburg en Erik Heijkoop
Robin van Randwijk
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