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Het jaar 2005 is bijna ten einde en als u het clubblad ontvangt is het
waarschijnlijk alweer 2006. Ik wil dan ook namens het bestuur al onze
leden, donateurs, sponsors en adverteerders een goed en gezond 2006
toewensen.
De competitie is weer gespeeld en ons jaarlijkse kersttoernooi is weer
onder een geweldige ambiance gespeeld. Het lijkt wel of het ieder jaar
gezelliger wordt, maar dat kan ook aan mij liggen. Ook het stukje van
Bert "Koek" Heijkoop in het Postiljon was erg leuk. U kunt het allemaal
lezen in ons clubblad.
De Voorzitter

Van de redactie:
Dat het onmogelijke ook wel eens werkelijkheid kan worden bleek wel
toen de email rond werd gestuurd met de vraag om de stukjes gemaakt
konden worden. Binnen het uur kreeg ik de bevestiging van Henk dat het
goed zou komen. Henk klasse van je. Helaas bleef het bij Henk maar
met deze bevestiging vond ik dat geen probleem meer.
Het vorige clubblad kreeg u met enige vertraging (3 weken) omdat de
rekeningen nog niet klaar lagen. Ja dan wordt het lastig. Hopelijk is het
deze keer wel goed gegaan.
In het vorige clubblad vroeg de redactie of er iemand in “Babbeltje met”
wilde komen. Peter de Heij beantwoorde op het laatste moment de
vragen anders had er niemand in deze rubriek gestaan.
Al meerdere keren is er aandacht besteed aan het feit waaroom er geen
clubbladen liggen bij diverse instanties. Ook de afgelopen tijd was er
weer niets te vinden bij diverse praktijken. Jammer.

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

Bestuursmededelingen:
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Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten
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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.
Ondanks dat iedereen het wel weet is het nog steeds
verboden om drank mee te nemen in de zaal. Dus ook niet
op de teltafels.
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.
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•
•

Wil diegene die de deur op slot doet erop letten dat ook
het licht in de douche uit is. Het komt regelmatig voor dat
dit blijft branden.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde
adres geef dit dan svp door aan onze ledenadministratie.

Van de webmaster
Ten tijde van schrijven is het Kersttoernooi alweer ruim een week achter
de rug, met voor sommigen een verrassende winnaar. Met het
Kersttoernooi zet ik persoonlijk een tijdelijk eind aan mijn
tafeltenniscarrière bij Smash, ik hoop namelijk medio januari voor 5
maanden mijn spullen te pakken richting het zonnige Curaçao om daar
m'n afstudeerstage te volgen. Vanaf 1 februari ben ik dan ook geen lid
meer van Smash.
De website blijf ik voorlopig nog wel even onderhouden, gewoon vanuit
Curaçao. Uiteraard betreft het hierbij alleen uitslagen, waar ik niet goed
op de hoogte ben wat er speelt wat nieuws betreft. Aangezien
wedstrijdbriefjes bezorgen (waarvoor mijn grote dank tot nu toe) geen
zin meer heeft, verzoek ik jullie de uitslagen uitsluitend nog maar te
mailen naar een van mijn e-mailadressen , mkoeleman@smashkc.nl of
mkoeleman@gmail.com bijvoorbeeld. Verwerking van uitslagen zal
waarschijnlijk wel iets langer duren dan normaal, aangezien bij een
goede integratie ook aanpassing aan het daar heersende tempo
noodzakelijk is. 'Poco poco' zoals ze daar zeggen. Voor nieuws kun je bij
Peter van den Heuvel terecht. Hou medio januari het Gastenboek op
smashkc.nl in de gaten voor links naar m'n persoonlijke website over
m'n verblijf op de Antillen.
Ajo!
Marco Koeleman
www.smashkc.nl

Senioren competitie:
Wij gingen deze competitie van start met 6 seniorenteams en 1
juniorenteam.
Het eerste seniorenteam dat uitkomt in de promotieklasse bestaande uit
Rokus, Peter en Nils hebben zich keurig gehandhaafd in deze klasse.
Peter moest al na 1 wedstrijd een paar wedstrijden vertrek laten gaan in
verband met een blessure die niet over wilde gaan. Hierdoor kwam de
druk te liggen bij Rokus en Nils. Rokus wist uitstekend met deze druk
om te gaan en voldoende punten te scoren. Naast Nils wisten ook de
invallers Ab en Arie punten te scoren. Mannen nogmaals bedankt.
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Een paar weken rust voor Peter wist hem goed te doen. Met hem erbij
wisten deze mannen zich te handhaven in deze zeer zware klasse.
Positief nieuws is dat Nils zijn aantal winstpartijen zag stijgen van twee
naar zeven. Alleen zijn voetenwerk zou nog beter moeten. Peter en
Rokus hebben het al vaak gezegd Nils : Wat meer bewegen en het komt
vanzelf. Dus Nils knoop dit goed in je oren, dan gaat het volgend
seizoen nog beter. Op naar de tien winstpartijen.
Het tweede team uitkomend in de 2e klasse heeft zich daar moeiteloos
gehandhaafd met een 2e plaats. Hier was Kwiek, eveneens
gedegradeerd uit de 1e klasse, te sterk. Rob, Ab en Harry zullen
het gewoon weer gaan proberen om kampioen te worden.
Het derde team, eveneens uitkomend in de 2e klasse, is er na 10
seizoenen 2e klasse, waarvan 5x als tweede geëindigd, in geslaagd om
kampioen te worden. Arie, Sjaak, Pieter en Henk waren verantwoordelijk
voor dit resultaat. Het ijzersterke spel van Pieter en Arie, het goede spel
van Sjaak en het wat mindere spel van Henk (hierover zijn de meningen
verdeeld) waren hier verantwoordelijk voor. Henk speelde dit seizoen
voor het eerst met zijn nieuwe batje wat hij al drie jaar in zijn tas had
zitten. Wij weten dat er veel verschil tussen de tweede en de eerste
klasse zit omdat we al menig maal hebben ingevallen in het eerste team
dat zelfs nog een klasse hoger speelt. Het zal moeilijk worden maar we
gaan ervoor.
Het vierde team uitkomend in de derde klasse promoveerde vorig
seizoen vanuit de vierde klasse. Ze wisten dat ze het moeilijk zouden
krijgen. Maar Rob, Cees, Jan en Peter hadden goede hoop zich te
handhaven in deze klasse. Peter (niet van den Heuvel maar de Heij)
kwam dit team versterken. Dit zal waarschijnlijk ook gaan lukken maar
zeker is dat nog steeds niet aangezien ze vijfde zijn geworden in hun
poule. Sjaak heeft inmiddels dispensatie aangevraagd en hopelijk
krijgen jullie dit zodat jullie in de derde klasse kunnen blijven spelen
want daar horen jullie thuis.
Het vijfde team, met Marco, Sander en Mark en ook nog een klein beetje
met Robin, kregen het voor de eerste keer moeilijk na twee
kampioenschappen in de vijfde- en vierde klasse. Ook deze jongens
eindigden op de vijfde plaats en ook voor jullie heeft Sjaak dispensatie
aangevraagd. Ook voor jullie geldt dat jullie wel in deze klasse thuis
horen. Marco zal dit team (tijdelijk) verlaten en wordt vervangen door
Robin. Robin we wensen je veel succes in dit team.
Het 6e team komt uit in de vijfde klasse. Hier spelen Joke, André, Jake
en Jasper. Zij wisten zich moeiteloos te handhaven in deze klasse en
werden vierde. Een veilige plek.
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Wij wensen alle teams veel succes toe in het tweede gedeelte van de
competitie 2005 / 2006.
Eindstanden senioren competitie
2e klasse poule 32

Promotieklasse poule 1
Papendrecht 1
Wibats 2
NTTC 1
Smash KC 1
Ilac 3
VVV 3

10
10
10
10
10
10

-

60
53
52
51
42
42

2e klasse poule 31
Smash KC 3
Kwiek 3
TOP 2
Kwiek 5
Treffers (R) 8
Reeuwijk 1

Ilac 4
TOP 3
Kwiek 6
Treffers (R) 7

10
10
10
10
10
10

-

88
61
50
48
32
21

3e klasse poule 31
10
10
10
10
10
10

-

84
65
58
43
26
24

3e klasse poule 33
OTTV 1
Flamingo’s 4
Treffers (R) 10
Vriendenschaar 11
Smash KC 5
TOP 6

Kwiek 4

Smash KC 2

Flamingo’s 2
OTTV 2
TOP 5
IJsselvogels 1
Smash KC 4
Kwiek 8

10
10
10
10
10
10

-

79
59
53
52
40
17

5e klasse poule 63
10
10
10
10
10
10

-

63
53
52
47
46
39

Kwiek 11
TOP 9
Smash KC 6
Vriendenschaar 18
OTTV 4
Ilac 8

10
10
10
10
10
10

-

78
69
55
55
34
9

Arie Kruijs
Pieter van der Bas
Jasper Stetter
Rob Stigter
Sjaak Ouwerkerk
Rokus van der Bas
Marco Koeleman
Peter van den Heuvel
André van der Linden

Team

Gespeeld

3
3
6
2
3
1
5
1
6

30
18
6
30
30
30
30
21
30
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6
3
4
2
4
2
4
5
5
1
6
4

30
12
21
27
24
30
24
30
30
30
24
18

20
7
12
15
12
14
11
9
8
7
4
2

67%
58%
57%
56%
50%
47%
46%
30%
27%
23%
17%
11%

Na twee seizoenen bovenaan te hebben gestaan is Marco Koeleman een
paar plaatsen gezakt. Hij staat nu op plaats 7. Nog steeds niet slecht.
Helaas staat hij volgend seizoen niet meer in deze lijst. Zijn plaats wordt
ingenomen door Robin. Zou het Robin lukken om ook op deze plaats te
eindigen? We zullen het zien.
De eerste plaats is overgenomen door Arie. Een fantastische prestatie
door er maar twee te verliezen in 1 seizoen. Ook Pieter kwam tot dit
resultaat maar hij speelde 4 wedstrijden minder. Mannen een keurig
resultaat. Nieuw in deze lijst is Peter de Heij. Marcel Peltenburg
verdween hieruit.
Rob Stigter was vorig seizoen nog de grootste daler. Dit heeft Rob weer
recht gezet door dit seizoen 10 plekken te stijgen.
De grootste jojo’s van de afgelopen drie seizoenen zijn zonder twijfel Jan
Lindsen en Cees de Gruijter. Een jaar geleden zakten ze allebei 13 en 14
plekken. Vorig seizoen stegen ze maar liefst 13 plekken. Dit seizoen
zakken ze weer ver terug met 10 plaatsten. De verwachting is dat ze
volgend seizoen weer ergens bovenin deze lijst staan.
De rode lantaarn wisselt ook ieder seizoen tussen Joke en Rob. Nu heeft
Rob weer de eer.

Persoonlijke resultaten senioren competitie
Naam

Jake Constable
Henk Beljaars
Jan Lindsen
Harry van de Broek
Cees de Gruijter
Ab Muilwijk
Peter de Heij
Mark Winkel
Sander de Leeuw
Nils van der Waal
Joke den Besten
Rob Stremme

Gewonnen Percentage
28
16
5
24
24
22
22
15
20

93%
89%
83%
80%
80%
73%
73%
71%
67%

Als we alleen maar naar de percentages kijken komen er ook
opmerkelijke resultaten te voorschijn. Zo is Harry met maar liefst 35%
gestegen gevolgd door Jake 34% en Rob Stigter 32%. 1 speler haalde
precies hetzelfde resultaat als vorige seizoen. Lekker constant Rook
maar wel goed gedaan. Sander heeft de eer om maar liefst 40% te dalen
gevolgd door Mark met 31%.
Over het algemeen zijn er 12 personen gestegen, Rokus bleef gelijk,
Peter de Heij is nieuw en zakten er 7 personen.
Ik denk over het gehele seizoen gekeken een goed resultaat voor Smash
is zijn totaliteit.
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Junioren competitie:

Van de recreanten:

Ons junioren team dat uitkomt in de promotieklasse ging moeilijk van
start door een armblessure van Erik. Gerard en Robin wisten de schade
nog aardig te beperken. Toen Erik er weer bij kwam ging het een stuk
beter. De clubs zaten dicht bij elkaar in deze competitie en er hadden
nog 5 teams kans op de titel. Uiteindelijk werd Smash vierde wat zou
betekenen dat Smash zich zou handhaven in deze klasse.
Helaas moeten wij deze plaats in de promotieklasse opgeven omdat Erik
het niet meer ziet zitten met tafeltennissen en gaat basketballen.
Hopelijk voor Smash komt hij nog eens terug op het oude honk want
Erik is een talent waar nog veel meer in zit.
Wij nemen ook afscheid van Gerard Krijgsman welke twee jaar bij
Smash speelde en weer terug gaat naar TOP waarvan wij hem geleend
hadden. Gerard was een waardevolle speler voor het team. Hij kon goed
verdedigen wat voor een jeugdspeler uniek is. Daarnaast kon hij ook
goed aanvallen. Een complete speler dus die zijn sateetje bij Smash wel
zal missen. We wensen je veel succes toe bij TOP in de derde klasse,
misschien speel je volgend seizoen wel tegen het vierde of vijfde van
Smash, en bedankt voor je inzet bij Smash.

Toen ik mij enige maanden geleden (let op : verderop heeft hij het over
oktober 2004) kwam aanmelden als lid van de vereniging werd mij
verteld dat er op maandagavond en op donderdagavond
getraind/gespeeld kon worden.
Nou dat heb ik geweten. Verslaafd ben ik geworden aan beide avonden.
Op de maandag de competitiespelers en op donderdag de recreanten.
Tijdens een van die donderdagavonden kennis gemaakt met 2 ereleden
waarvan Karel met zijn 88 jaren en sprankelende humor veel
bewondering kweekt.

Gelukkig behouden wij nog wel een speler en dat is Robin. Hij gaat het
vierde team versterken waar Marco wegvalt. Robin speelde dit seizoen
wat wisselvallig. De ene wedstrijd won hij er drie en de volgende
wedstrijd was het helaas niks. Toch kwam hij nog uit op 40% wat in
deze klasse zeker niet slecht is. Robin we wensen je veel succes bij de
senioren.
Eindstanden junioren competitie

10
10
10
10
10
10

-

72
62
50
47
40
29

Erik Heijkoop
Gerard Krijgsman
Robin van Randwijk

Peter de Heij.

Kersttoernooi 2005 :

Om 9.15uur gaf hij na een kort welkomstwoord het startsein voor de
wedstrijden. Het was een geweldige ambiance waarin werd gespeeld en
de spanning droop ervan af om de poules door te komen.

Persoonlijke resultaten junioren competitie
Naam

Alles bij elkaar een gezellige groep mensen met dezelfde sportgedachte,
de wens om het iedereen naar de zin te maken en een leuke avond te
hebben. Vanaf het begin heb ik het gevoel gekregen er bij te horen en
zo moet het.

Op zaterdag 10 december startte wij met 24 man in de A- en B-poule.
Het is jaren geleden dat we met zoveel tafeltennissers bijeen waren op
het kersttoernooi.
Jan en Laura Lindsen hadden een kerstsfeer gecreëerd door de kantine
leuk aan te kleden. Rokus had de loting en de indeling van de poules
gemaakt, hetgeen je wel aan hem over kan laten. Jan en Laura zorgen
de laatste jaren steeds voor de inwendige mens. Jan trad ook dit jaar
weer op als toernooileider.

Promotieklasse poule B
NTTC 2
De Sprint Honda 1
Smash KC 1
Kwiek 1
AA-Drink FVT 2
DHC 1

De over het algemeen vaste groep van 12 tot 14 spelers van de
donderdagavond hebben een hechte en gezellige band met elkaar,
waarbij gesold en gedold wordt maar ook serieus aan tafeltennis wordt
gedaan. Veelal wordt er gedubbeld, waarbij telkens van medestander of
teamgenoot wordt gewisseld, hetgeen best tot hilarische toestanden kan
leiden.

Team

Gespeeld

1
1
1

27
30
30
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Gewonnen Percentage
19
15
12

70%
50%
40%

Uiteindelijk kwamen in de A-poule 8 man in de kwartfinale (zoals het
natuurlijk ook hoort). Hieronder waren Marco Koeleman en Erik Heijkoop
die we daar niet hadden verwacht en dus voor een verrassing zorgden.
Erik bracht het zelfs tot in de halvefinale door in de kwartfinale van
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Pieter te winnen. In de halve finale moest hij echter buigen voor Peter
van den Heuvel. In de andere halve finale moest Sjaak zijn meerdere
erkennen in Rokus.
De finale werd dus gespeeld door Peter en Rokus. Zij zijn ook de beste
spelers van de vereniging en dus ook gelijk de finale waar iedereen op
zat te wachtten. Rokus had de laatste twee edities gewonnen. Peter
speelde zijn laatste finale alweer vier jaar geleden. Toen wist hij in een
kraker Rokus te verslaan.
Deze keer was het weer super spannend. Beide spelers wisten om en om
een game te winnen. In de vijfde ging iedereen er voor zitten. De
spanning steeg nog meer. Op een stand van 10-10 sloeg Rokus twee
winners achter elkaar waarop Peter kansloos was. Het was de mooiste
finale van de laatste jaren. Rokus nogmaals gefeliciteerd.
In de B-poule kwamen Sander en die andere Peter (Peter de Heij), Bert
Heijkoop en Ros Stremme in de halve finale. Verrassend was dat Rob in
de kwartfinale wist te winnen van zijn teammaatje Cees.
Uiteindelijk wisten Sander en Peter zich te plaatsen voor de finale. Het
was een kopie van de finale van de A-poule (die echter na de B-poule
werd gespeelt maar dit ter info). Het was net zo spannend en hier wist
Sander op een stand van 12-12 in de vijfde game twee sorry ballen te
slaan en zodoende clubkampioen te worden in de B-poule. Sander ook jij
nogmaals gefeliciteerd. Volgend jaar mag je meedoen in de A-poule.
In het dubbelspel van de A-poule stond het gehele eerste seniorenteam
aangevuld door Pieter in de finale. De gebroeders van der Bas wisten
hun titel weer terug te winnen door van Peter en Nils te winnen.
In de B-poule wisten Peter de Heij en Mark Winkel er met de titel van
door te gaan door Cees de Gruijter en Rob Stremme te verslaan.
Zoals gebruikelijk was ook dit jaar Cees Flipse van het Keukencentrum
weer aanwezig om de prijzen uit te reiken. Helaas door de vele
wedstrijden liep alles wat uit en aangezien Cees nog andere
verplichtingen had moest hij helaas weg.
De maandag erna heeft Henk nog contact gehad met Cees om hem te
vertellen hoe het allemaal is verlopen. Cees waardeerde dit en vond het
leuk om te horen.
Verder wordt Rokus nogmaals bedankt voor de voorbereiding van de
administratieve organisatie en Jan en Laura voor de geweldige
verzorging en de toernooileiding welke zoals ieder jaar weer fantastisch
liep. Een betere combinatie vader en dochter kunnen wij ons niet
wensen. Al met al kunnen we terug kijken op een geweldige dag.
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Jarig in deze periode zijn:
18 januari
26 januari

André van der Linden
Marco Koeleman

1 februari
3 februari

Marco van de Berg
Joke den Besten

Wist u dat ... :
• Belofte nog steeds schuld maakt;
• En daarom Peter al de hele zomer en herfst wacht op twee
sixpakkies;
• Die twee personen inmiddels geen lid meer zijn;
• Het rubber van de koelkast nog steeds aan vervanging toe
is;
• Als je op 10-12 moest werken je wel een erg goeie smoes
had om niet mee te doen;
• Het kersttoernooi 2006 op 9 december wordt gespeeld.
• U dit nu dus al kunt vastleggen;
• Het tweede het derde is geworden;
• En logischerwijs het derde het tweede is geworden;
• De ledenvergadering op 17 januari wordt gehouden;
• Het dak weer is schoongemaakt door Louis en Martin;
• Wij daar heel blij mee zijn.
Heeft u ook een nieuwtje gehoord, geef dit dan door aan de redactie of
stuur een e-mail naar redactie@smashkc.nl

Babbeltje met... :
In deze editie van “Babbeltje Met” werd Robin een beetje laat wakker om
een interviewtje te doen met Peter de Heij. De redactie wist Peter op het
laatste moment de vragen voor te schotelen.

- 10 -

Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
Opleiding/school
Vrouw:
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:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:
Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Vakantie:
Levensmotto:

Peter de Heij
Nog geen.
12 april 1948
Schoonhoven
Mavo, MBA en SPD
Lida
Geen
Aanvaller
2e plaats kersttoernooi 2005 B poule
4e
3e
3e
Nooit aan meegedaan.
Henk (geintje) en Rob Stremme
Arie en Peter
Sinds oktober 2004
Weet ik niet
Thibar varispin
Zo lang mogelijk door blijven gaan en eventueel
nog een klasse hoger.
Niet
Snooker
Clubkampioen bij TTV Schiedam
Een nederlaag in 1998 ik wilde er na gaan
klaverjassen
Karel Stetter
Lezen en puzzelen (Soduku)
Bourgondisch
Rode wijn
Enya
Noorwegen of Ierland
Doe gewoon en respecteer elkaar.
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LEDENVERGADERING
DINSDAGAVOND
17 JANUARI 2006
AANVANG : 20.00 uur
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