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In het jaar dat ik 25 jaar voorzitter ben van Smash KC heb ik toch wel
zorgen. Zorgen welke veel verenigingen doormaken, die door
teruglopend ledental ophouden te bestaan cq fuseren met andere
verenigingen. Zover is het gelukkig bij ons nog niet maar wij ontkomen
ook niet aan deze malaise van terugloop. Wij zullen dan ook actief
moeten gaan zoeken naar nieuwe leden en recreanten.
Ook de jeugd moet nieuw leven ingeblazen worden. Een HOT item is de
begeleiding. Beide Peters willen hier wel aan mee werken. Wij hebben
inmiddels weer drie aanmeldingen van jeugdspelers, gelukkig dus ook
een positief geluid.
Nog een positief geluid is dat ons derde en zesde team kampioen zijn
geworden in de tweede en vijfde klasse. Ab, Rob en Harry, en ook Peter
de Heij die 3 punten pakte tegen Ilac moeten we noemen. Uiteraard
feliciteer ik ook Joke, André, Jake en Jasper met jullie “eerste”
kampioenschap.
Verder staan de vakanties weer voor de deur en wens ik ieder een
prettige vakantie toe, met mooi weer, veel plezier en een behouden
thuiskomst.
De voorzitter

Van de redactie:
Na jaren van discussiëren is het dan toch eindelijk van gekomen. Het
vorige clubblad is al bezorgd bij een aantal instanties in zowel
Schoonhoven als Bergambacht. Sjaak Ouwerkerk deed de bezorging
tussen de poststukken door in Schoonhoven terwijl Klaas van den Heuvel
de boekjes rondbracht in Bergambacht. Mannen bedankt. Hopelijk blijven
we hiermee doorgaan.

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

Het kaftje is ook vernieuwd. Niet aan de voorkant maar aan de
achterkant. De advertentie van Schakel is hierop aangepast.

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591
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Helaas loopt het aantal adverteerders net als het aantal leden terug.
Hierdoor is dit boekje nog maar voorzien van 1 advertentieblad.
Binnenkort zal er een nieuwe sponsoractie zijn, zodat we hopelijk weer
een tweede advertentieblad kunnen plaatsen.
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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.
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.
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.

Om 4 uur waren we klaar. We hopen dat we volgend jaar meer mensen
kunnen verwelkomen op deze dag. Zoals we weten maken vele handen
licht werk.

Van de webmaster
Geheel naar Antilliaans gebruik is het stukje van de webmaster te laat of
helemaal niet ingeleverd.

Onderhoudsdag 15 april 2006
Onze jaarlijkse onderhoudsdag stond weer voor de deur. Om negen uur
telde ik 5 man te weten Martin Versteeg, Louis Kavelaars, Jasper Stetter,
Jan Lindsen, Henk Beljaars. Door blessures moesten Ab en Arie
afzeggen, mannen die er altijd bij zijn.
De hoofdklussen van deze dag waren de bestrating bij de entree en de
tuin. Zowel voor als achter het gebouw. De taken werden als volgt
verdeeld. Jan deed z’n vertrouwde tuin waar hij later hulp kreeg van
Jasper. Louis en Martin deden het straatwerk en Jasper en Henk moesten
zand kruien. Dit waren er ongeveer 65.
We gingen opgetogen aan het werk en als je niet beter wist zou je echt
denken dat Louis en Martin professionele stratenmakers waren. Henk z’n
taak was ook het verzorgen van de koffie, de inwendige mens en het
pilsje. Joke den Besten kwam rond de middag en heeft alle ramen
gezeemd. Er heerste een gezellige sfeer en er werd hard gewerkt. Na de
tuinwerkzaamheden hielp Jan ook nog mee met het schoonschrappen
van de tegels waar Jasper ook nog de zware fietsenrekken verplaatste.
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Mannen en vrouw nogmaals mijn dank voor al het werk wat jullie deden
voor de club. Het ziet er allemaal weer geweldig uit.
Henk Beljaars

Senioren competitie:
Ons eerste team bestaande uit Peter, Rokus en Nils hebben het net niet
gehaald om in de promotieklasse te blijven. Het scheelde uiteindelijk
maar 1 puntje. Dit kwam eigenlijk doordat Peter en Rokus een paar keer
verhinderd cq ziek waren. De invallers (Arie 2x, Pieter en Henk)
presteerde goed maar konden ook degradatie niet verhinderen. Mannen
bedankt dat jullie wilde invallen.
Zowel Rokus al Nils stoppen met competitie spelen waardoor we volgend
seizoen een ander eerste team krijgen in de tweede klasse (de oude
eerste klasse).
Het tweede team bestaande uit Henk, Arie, Pieter en Sjaak degradeerde
eveneens. Dit maal uit de eerste klasse. Wij kwamen in deze klasse heel
veel te kort. Hoewel er dikwijls in de vijfde game werd verloren bleef de
stemming erin.
Doordat het derde team kampioen is geworden en het eerste team zijn
plaats opgeeft zullen wij hoogstwaarschijnlijk weer in de tweede klasse
(oude eerste klasse) mogen spelen. Wij hopen dan meer succes te
hebben.
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Het derde team is zoals u al las dus kampioen geworden. We kunnen
wel vaststellen dat dit afgetekend was. Ab, Harry en Rob nogmaals van
harte. Een geweldige prestatie. Jullie promoveren uit de tweede klasse
naar de eerste klasse wat dan in de nieuwe competitieopzet weer
tweede klasse wordt. Jullie worden dan het eerste team. Toch leuk om
dit ook eens mee te maken. Wij wensen jullie veel succes in de nieuwe
competitie.
Het vierde team heeft zich keurig gehandhaafd in de derde klasse. Jan,
Cees, Rob en Peter, één bonk met ervaring, lieten zich niet van de tafel
spelen en zijn keurig in de middenmoot geëindigd. Volgend seizoen
spelen jullie in de nieuwe vierde klasse.
Het vijfde team, met Robin, Sander en Mark kwamen net als het eerste
team 1 punt te kort om zich te handhaven. Dit is heel jammer want
deze mannen horen toch wel in deze klasse thuis. Omdat het verschil zo
gering is zullen we proberen jullie in deze klasse te behouden.
Het zesde team met André, Jasper, Jake en Joke zijn kampioen
geworden in de vijfde klasse. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Het is juist zo leuk voor dit team, omdat ze nog nooit kampioen zijn
geworden en zij nu ook het gevoel hebben dat ze wel degelijk meetellen.
Het zal volgend seizoen geweldig zwaar worden om jullie te handhaven,
maar dat zien we dan wel weer. Voorlopig is het kampioenschap binnen.
Proficiat.
Eindstanden senioren competitie
1e klasse poule 1.2

Promotieklasse poule 0.01
AA-DRINK FVT 4
Vriendenschaar 5
Taverzo 2
Tablo 1
Smash KC 1
ATTC-Freepack 1

10
10
10
10
10
10

-

67
62
46
43
42
40

2e klasse poule 31
Smash KC 3
Kwiek 3
Ilac 5
TOP 3
Kwiek 6
OTTV 1

VVV 4
TOGB 3
Pecos 6
Kwiek 2
Docos 3
Smash KC 2

10
10
10
10
10
10

-

71
65
48
48
45
23

10
10
10
10
10
10

-

73
67
48
41
37
34

3e klasse poule 32
10
10
10
10
10
10

-

69
61
59
53
33
25

TOP 5
Flamingo’s 3
Smash KC 4
Vriendenschaar 11
Treffers (R) 11
Kwiek 8
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3e klasse poule 31
OTTV 2
Reeuwijk 1
ISV-Gouda 2
Vriendenschaar 10
Smash KC 5
Flamingo’s 4

5e klasse poule 61
10
10
10
10
10
10

- 66
- 57
- 47
- 45
- 44
- 41

Smash KC 6
TOP 9
Smash KC 6
Vriendenschaar 18
OTTV 4

8
8
8
8
8

-

51
49
42
33
25

Persoonlijke resultaten senioren competitie
Naam
André van der Linden
Rob Stigter
Jasper Stetter
Jake Constable
Rokus van der Bas
Ab Muilwijk
Cees de Gruijter
Jan Lindsen
Peter van den Heuvel
Robin van Randwijk
Peter de Heij
Harry van de Broek
Sander de Leeuw
Mark Winkel
Sjaak Ouwerkerk
Pieter van der Bas
Arie Kruijs
Rob Stremme
Nils van der Waal
Henk Beljaars
Joke den Besten

Team

Gespeeld

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

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

Gewonnen Percentage
17
26
10
18
17
19
16
14
15
18
9
12
11
9
8
7
2
3
3
2
1

94%
87%
83%
75%
71%
70%
67%
67%
63%
60%
50%
44%
37%
30%
27%
26%
17%
13%
11%
10%
6%

De eer om deze keer bovenaan te staan is voor André van der Linden.
Gefeliciteerd. Naast je behaalde kampioenschap ben je dus ook eigenlijk
de beste speler van Smash.
Ab Muilwijk heeft deze keer de grootste sprong omhoog gemaakt in
bovenstaande lijst. Hij steeg 9 plaatsen van plek 15 naar plek 6. Ab
gefeliciteerd.
Voor de grootste daler moeten we in team 2 zijn. Daar daalde Henk met
9 plaatsen en Sjaak met 10. Maar het kan nog gekker. Pieter zakte met
maar liefst 14 plekken. Hij stond in de vorige lijst nog op de tweede
plaats achter Arie. Diezelfde Arie spant echt de kroon. Hij boekte een
nieuw record door 17 plaatsen te zakken terwijl hij dus vorig seizoen
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nog bovenaan stond. Als je het dus zo bekijkt is Henk eigenlijk nog de
beste speler van dit team maar dan moet je dus niet naar de procenten
kijken.
Mark Winkel boekte een opmerkelijk resultaat. Hij speelde hetzelfde aan
procenten in hetzelfde aantal gespeelde wedstrijden.
Als we alleen maar naar de procenten kijken is André ook de beste
speler. Hij steeg met 27%. Arie is ook in deze categorie de grootste
zakker. Hij ging van 93% naar 17%.
Vorig seizoen speelde we met 21 spelers een gemiddelde van 57% bij
elkaar. Het aantal spelers is wel gelijk gebleven maar het gemiddelde
zakte met maar liefst 9% naar 48%.

krijgen op verzekeringen en dat geldt dan ook voor familie- en
gezinsleden.
Kortom : De Nationale Sportpas is “Comming soon”. De verwachting is
dat de Sportpas medio 2006 beschikbaar zal zijn. Overtuig je er
ondertussen van dat je in aanmerking komt, want het zou jammer zijn
als je niet van de voordelen kan genieten. Voor meer informatie kijk je
op www.nttb.nl . Daar wordt je op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen.

Jarig in deze periode zijn:

Nieuwe / vertrokken leden

4 mei
21 mei

Wil Goudriaan
Peter van den Heuvel

U kon al lezen dat ons ledenbestand aardig terug loopt. Ook deze keer
hebben weer een aantal leden bedankt. Mark Winkel, Sander de Leeuw
en Nils van der Waal zijn allemaal gestopt. Er wordt nog geprobeerd om
deze mannen middels een donateurschap voor Smash te behouden.

3 juni
8 juni
19 juni

Rob Stremme
Jake Constable
Rob Stigter

Helaas hebben er zich deze keer geen nieuwe leden aangemeld.

Wist u dat ... :

De nationale sportpas, ook voor jou
De Nationale Sportpas komt er aan. De Nationale Sportpas is een soort
creditcard die vele voordelen oplevert. De pas wordt uitgegeven door
NOC*NSF, de Sportkoepel waar ook de NTTB deel van uit maakt. De
Sportpas gaat je voordeel bieden. Allereerst omdat het direct voordeel
biedt aan de bezitter (aan jou dus), en ten tweede omdat een aantal
sponsors ook (in)direct voordeel biedt aan je sportbond. Denk daarbij
aan kortingen van de Spoorwegen, Praxis enz.
De Sportpas ontvangt iedereen, tenminste, als je bent aangesloten bij de
NTTB, dus als je een bondsnummer hebt. De NTTB heeft deze
gelegenheid aangegrepen om de Nationale Sportpas ook te gebruiken als
NTTB-stamkaart. Dus, een bewijs waaruit blijkt dat je lid bent van de
NTTB en waarop ook je bondsnummer is vermeld. Met dat bondsnummer
kun je aanspraak maken op kortingen van de Sportpas-sponsors, maar
ook op kortingen van sponsors die de NTTB direct heeft verworven voor
al haar leden.

• Peter de Heij medio juni 2005 lid is geworden;
• Het hele tweede team aanwezig was de eerste weken van
2006;
• Dit jaren geleden is dat dit is gebeurd;
• Pieter graag rechts inhaalt;
• En daarna nog eens links voorsorteert;
• Dit wel eens op een flinke rel had uit kunnen lopen;
• Sander en Robin een gouden duo vormden;
• Voor de tweede keer achter elkaar Smash 3 kampioen is
geworden;
• Wij dus hoge verwachtingen hebben van het nieuwe derde;
• Henk vloeiend Spaans spreekt;
• Arie hem daar graag een handje mee helpt;
• Sjaak het desnoods overdwars doet;
• Peter van den Heuvel de Rotterdam marathon heeft gelopen;
• Henk inmiddels VUTTER is (gefeliciteerd trouwens);
• André (en de rest) voor het eerst kampioen is geworden;
• Wij daar nog heel lang aan zullen worden herinnerd.
Heeft u ook een nieuwtje gehoord, geef dit dan door aan de redactie of
stuur een e-mail naar redactie@smashkc.nl

Een voorbeeld daarvan is FBTO, een verzekeringsmaatschappij die extra
korting geeft op het moment dat je meldt lid te zijn van de NTTB. Je
NTTB-lidmaatschap is voldoende om (tot soms 15%) extra korting te
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Nieuwe teamindeling :
Maandagavond 1 mei is er in het clubgebouw een speciale
ledenvergadering gehouden betreffende de nieuwe teamindeling. Er
kwamen een hoop opties over tafel. Inmiddels is alles nog niet definitief
maar het ziet er voorlopig zo uit.
Team 1 (dinsdag)

Team 2 (vrijdag)

Team 3 (dinsdag)

Ab Muilwijk
Harry van de Broek
Peter van den Heuvel
Rob Stigter

Arie Kruijs
Henk Beljaars
Pieter van der Bas
Sjaak Ouwerkerk
Rokus van der Bas (Res.)

Cees de Gruijter
Jan Lindsen
Rob Stremme

Team 4 (vrijdag)

Team 5 (vrijdag)

Marco Koeleman
Peter de Heij
Robin van Randwijk

André van der Linden
Joke den Besten
Jake Constable
Jasper Stetter

Babbeltje met... :
In deze editie van “Babbeltje Met” was Robin op tijd wakker en had
zodoende een babbeltje met Rob Stigter speler van team 3.

Vrouw/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:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:
Eten:
Drank:

Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
Opleiding:
Werk:

Rob(ert) Stigter
Ik heb geen bijnaam
Op 19 juni van het jaar 1961
Ik woon in Schoonhoven
Eerst heb ik LTS gedaan, en later heb ik nog
MTS werktuigbouwkunde afgerond.
Ik werk bij Klinger Picoff, een bedrijf wat zich
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Mooiste vrouw:
Vakantie:
Levensmotto:

bezig houdt met de automatisering van
afsluiters.
Mijn vrouw heet Wilma
Alleen maar speler.
Ik ben een echte aanvaller.
In het enkelspel ben ik nooit kampioen
geworden, wel een keer tweede. De
dubbeltitel heb ik in 2004 gewonnen.
Team 3
2e klasse
Verder dan de 1e klasse ben ik nooit
gekomen.
Een keer tweede geworden in de 1e klasse, en
een keer de tweede prijs van de 1e klasse in
de dubbel.
Met Henk heb ik altijd weinig moeite.
Van Peter van den Heuvel win ik nooit.
Ik ben al 32 jaar lid, hetzij met tussenpozen
ivm. mijn dienst tijd.
Offensive classic.
Tackiness drive op mijn forehand en sriver L
op mijn backhand.
Nog lang blijven spelen en langzaam
afbouwen.
Verre van.
Tennis om te zien, en darts om zelf te doen.
Dat ik marine kampioen van 1984 werd vond
ik heel erg leuk.
Dat ik vorig jaar verloor van Nobel van Ilac
vond ik een schande.
Sjaak Ouwerkerk, dat hij al die jaren nog zo
fanatiek is in het tafeltennis.
Ik verzamel telefoonkaarten.
Chinees eten, en dan met name nasi gaat er
altijd wel in bij mij.
Gewoon een colaatje, alcohol heb ik
afgezworen.
Buiten mijn eigen vrouw Wilma om, Drew
Barrymore.
Buiten het Caribische gebied, wat ik niet kan
betalen kom ik altijd graag in Luxemburg.
Leef nu !!
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>>

Bookmark tip
tip

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN:

Adverteren doet
verkopen!
Uw advertentie hier?

Neem contact op met
Smash KC of kijk op
www.smashkc.nl
onder Informatie,
Sponsormogelijkheden

Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
- Actuele uitslagen van alle teams, percentages, gemiddelden en meer;
- Ongeveer 225 links naar tafeltennisverenigingen 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;
- Een routebeschrijving naar het clubgebouw voor uw tegenstander;
- Veel andere informatie over onze vereniging.
Dus de moeite waard om te kijken.

WWW.SMASHKC.NL
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