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Van de voorzitter:
De vakanties zijn weer voorbij en als u het clubblad ontvangt zijn de
eerste competitiewedstrijden alweer gespeeld. Wij zullen de kleuren van
Smash KC zoals gewoonlijk weer tot het uiterste verdedigen in een
sportieve strijd want het woord sportief moet hoog in het vaandel staan.
We spelen allemaal voor ons plezier en hopelijk ook met plezier, laten we
dat niet vergeten.
Zoals de meeste leden reeds weten is de vakantie voor mij en mijn
vrouw in Spanje niet zo goed verlopen. Ik heb daar een operatie moeten
ondergaan en acht dagen in het ziekenhuis gelegen. Op dit moment voel
ik me weer goed en zal weer zo snel mogelijk achter de tafeltennistafel
staan. Ik wil dan ook mijn teammaten en andere leden danken voor hun
medeleven.

Van de redactie:
Helaas is deze uitgave vrij dun. In de voorgaande jaren kon ik het
verslag van de ledenvergadering en een verslag van de zomercompetitie
nog plaatsen zodat we toch een dik boekje hadden. Vorig jaar hadden we
nog een levensverhaal van Good Old Hand Tigges. Deze zomer was het
wat dat betreft vrij rustig op de club.
Een nieuwe rubriek is de uitslag van onze internet poll. Zeker de moeite
waard om deze voortaan in het clubblad te plaatsen. Allemaal stemmen
dus op onze website.

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.
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Internet poll
Al 3 jaar staat er op onze website een poll over diverse onderwerpen.
Om toch iedereen hiervan te laten meegenieten staan hieronder de
laatste vier polls.
Hoe vaak zou u komen trainen de afgelopen zomer?
Aantal stemmen 12.
Uitslag :
Elke week natuurlijk
5
Om de week
2
Om de twee weken
0
1x per maand
1
Geen enkele keer
4
Ben jij tevreden met de nieuwe teamindeling?
Aantal stemmen 10.
Uitslag :
Ja
5
Nee
2
Geen mening
3
Zou het clubgebouw gedurende de zomermaanden 4-6 weken gesloten
kunnen worden?
Aantal stemmen 13.
Uitslag :
Ja
7
Absoluut niet
6
Hoe lang bent u al lid van Smash ?
Aantal stemmen 15.
Uitslag :
Ik ben geen lid
Korter dan 5 jaar
Tussen 5 en 10 jaar
Tussen 10 en 20 jaar
Langer dan 20 jaar

8
2
4
2
8

(bijgewerkt tot 25-9-2006)

Senioren competitie:
De najaarscompetitie is alweer een paar weken aan de gang als u dit
clubblad krijgt. De eerste ronde konden we nog net plaatsen in deze
uitgave.
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Ab, Harry, Peter en Rob vormen het nieuwe eerste team. Hun eerste
wedstrijd speelde ze tegen De Sprint/Honda uit Briele. Ja helemaal daar
op dat eiland. We waren gelukkig ruim op tijd. Het was wel even zoeken
tegen wie me moesten spelen maar uiteindelijk waren die gasten best
gezellig en zeer sportief. We speelden 5-5 maar er had meer ingezeten.
We hebben inmiddels wel een nieuw koningskoppel met dubbelen. Ab en
Rob ga zo door.
Aan Henk vroeg ik of hij ook een paar regels wilde schrijven over de
eerste wedstrijd. Altijd leuk voor het clubblad. Hij nam de moeite om er
gelijk maar een A4’tje van te maken. Henk bedankt maar hieronder
staat de verkorte versie van je verhaal. Het uitgebreide verhaal kunt u
natuurlijk lezen op onze website.
De wedstrijd tegen Xerxes zagen we met angst en beven te gemoed
omdat die gasten vorig seizoen tussen de 50 en 70% speelden. Dat was
vorig seizoen en dit is een heel nieuw seizoen met nieuwe kansen. Hoe
die gasten vorig seizoen zo hoog konden spelen weten we nog niet maar
aan het eind van de avond stond er een 8-2 overwinning op het
formulier. Mannen een betere start konden we ons niet wensen. Dit
moet een goed begin zijn om ons deze keer wel te handhaven in deze
klasse.
Het vierde team dat bestaat uit Peter de Heij, Robin van Randwijk en de
teruggekeerde Marco Koeleman startte ook voortreffelijk. Een 8-2
overwinning op Flamingo’s is niet slecht. Met de ervaring van Peter, het
materiaal van Marco en de techniek van Robin moet ook dit team zich
makkelijk kunnen handhaven in deze klasse.
Arjan Versluijs is het vijfde team komen versterken. Hij speelt voor het
eerst competitie. Arjan veel succes gewenst. Tijdens je eerste
wedstrijden tegen ISV Gouda wist je gelijk een puntje te pakken. Helaas
konden jullie geen overwinning mee naar huis nemen. Gelukkig komen
er nog 9 wedstrijden om dat voor elkaar te krijgen.
Indelingen senioren competitie
2e klasse poule 2.1

2e klasse poule 2.3

Smash KC 1
Pynacker 1
het Centrum 1
Dordrecht 3
Docos 3
De Sprint / Honda 4

Smash KC 2
Noad 5
Play Fair 3
Xerxes 1
Papendrecht 2
Oude Tonge 1
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4e klasse poule 33

4e klasse poule 32

Smash KC 3
Reeuwijk 1
TOP 7
Flamingo’s 3
TOGB 10
Vriendenschaar 12

Smash KC 4
Vriendenschaar 9
Pitt 75 4
TOP 6
Flamingo’s 4
IJsselvogels 1

5e klasse poule 62
Smash KC 5
Vriendenschaar 14
TOP 9
ISV-Gouda 4
Ilac 7
Kwiek 9

Nieuwe / vertrokken leden
Gelukkig lopen er weer twee junioren bij ons in de zaal. Tim en Jens de
Jong zijn zeer enthousiast en leren veel. Jongens welkom bij Smash.

De nationale sportpas (deel 2)
In het vorige clubblad kon u lezen dat u de nationale sportpas zou
ontvangen als u staat ingeschreven bij de NTTB.
Als alles goed is gegaan heeft u nog voor de zomervakantie zo’n pas
mogen ontvangen met een nieuwsbrief daarbij. Maak er gebruik van zou
ik zeggen.
De nieuwsbrief ontvang je voortaan niet meer op je privé adres. Dit gaat
voortaan via ons secretariaat. Deze zorgt voor verdere verspreiding.
Natuurlijk is de nieuwsbrief ook digitaal verkrijgbaar. Heel eenvoudig.
Meld je aan op de website www.nttb.nl en je ontvangt de nieuwsbrief
vanzelf op je scherm.
Je kunt kiezen voor een versie in PDF of Word, zonder spam, zonder
foute reclame en zonder misbruik van je e-mailadres.
Tanken bij Total leverde je met de Nationale Sportpas al veel voordeel
op. Niet alleen op tanken bij Total krijg je korting, maar ook op de
meeste aankopen in de shop. Total heeft het nog makkelijker gemaakt.
Vanaf nu krijg je op vertoon van je Nationale Sportpas korting. Bij
TOTAL spaar je met je Sportpas twee keer zo snel in vergelijking met
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andere spaarprogramma's. Je hebt dus sneller een Sportpas tegoed
opgebouwd.
Tank dus bij Total, laat je Sportpas zien en pak dit aantrekkelijke
voordeel

Wist u dat ... :
•

•
•
•
•
•
•
•

Henk graag ouwe koeien uit de sloot haalt;
De naam Peter garant staat voor veel sorry ballen;
Robin op zoek is naar nieuwe kandidaten voor Babbeltje
met;
Hij inmiddels wel zijn rijbewijs heeft gehaald;
Henk zijn Spaanse cursus goed heeft kunnen gebruiken;
Arie ook zo’n cursusje zou kunnen gebruiken;
Jake nog steeds op André wacht om uit te gaan eten;
We een nieuw koningskoppel hebben in team 1.

Babbeltje met... :
In deze editie van “Babbeltje Met” stelt Robin zichzelf voor.
Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
Opleiding/school
Vrouw/vriendin
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid:

Robin van Randwijk
Ze noemen me wel eens Stigter.
21-12-1987 te Gouda
Schoonhoven
Na eerst de HAVO succesvol te hebben
afgerond, studeer ik nu Commerciële
economie in Rotterdam.
Ik heb helaas (nog) geen vriendin.
Speler van het 3e team, en ik draag mijn
steentje bij aan het club blad.
Allround, met de nadruk op de aanval.
1x enkel kampioen in 2003, en 2x
dubbelkampioen, 1x met Jordi Koster in 2002,
en 1x met Gerard Krijgsman in 2004.
4e team.
4e klasse.
Promotieklasse bij de junioren, en 3e klasse
bij de senioren.
Verder dan de tweede ronde ben ik nooit
gekomen.
Marco Koeleman
Peter van den Heuvel
Ik ben nu ongeveer 6 jaar lid.
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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:

Momenteel heb ik een Butterfly frame.
Sriver, op zowel mijn forehand als backhand.
Clubkampioen worden, en zo hoog mogelijk
spelen bij de senioren.
Niet echt, wel trek ik altijd mijn rechter
schoen eerst aan.
Voetbal, darts en formule 1 en natuurlijk
Feyenoord.
Dat ik clubkampioen werd bij de junioren in
2003 en de twee kampioenschappen bij de
jeugd.
Dat ik de dubbeltitel met Jordi koster misliep,
na 20-15 te hebben voor gestaan.
Iedereen die zich voor een goed doel inzet.
Hardlopen, voetballen en uitgaan.
Patat en shoarma.
Cola, en met uitgaan een biertje.
Maria Sharapova, de Russische tennisster
vind ik erg aantrekkelijk.
In Renesse is het erg goed bevallen deze
zomer.
Je leeft maar één keer.

Adverteren doet
verkopen!
Uw advertentie
hier?
Neem contact op met
Smash KC of kijk op
www.smashkc.nl
onder Informatie,
Sponsormogelijkheden
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>>

Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN:

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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