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Van de voorzitter:
Vrijdag 27 april 2007 wachtte mij een grote verrassing, waarop ik niet
gerekend had. Ik werd op een slinkse manier uitgenodigd bij het klokken
museum, waar zeven Koninklijke onderscheidingen in de Ridderorde door
de Burgemeester D.W. de Cloe namens Hare Majesteit werden uitgereikt.
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Eén hiervan was voor uw voorzitter Henk Beljaars wegens verdienste
voor de tafeltennis in Schoonhoven waar hij alweer 30 jaar bestuurslid
is, waarvan 25 jaar als voorzitter en alweer 15 in combinatie met de
functie als penningmeester. Ik heb dit werk altijd met veel plezier
gedaan. De kroon op mijn werk was ons nieuwe clubgebouw, waar we
nog steeds met plezier spelen.
Ik wil dan ook alle leden van Smash KC bedanken voor hun waardering
want zonder jullie ondersteuning had deze onderscheiding mij niet ten
deel gevallen.
Naast deze blijde gebeurtenis kwam er gelijk al een donkere wolk
overdrijven. Peter van den Heuvel is na lang wikken en wegen op een
verzoek van TOP uit Haastrecht ingegaan om daar het eerste team te
komen versterken. Hij verwacht daar eerste klasse en misschien nog wel
eens hoofdklasse te gaan spelen.
Wij hopen voor Peter dat dit voor hem goed uitpakt en z’n sportidealen
bij TOP kan verwezenlijken. Wij wensen hem namens Smash KC veel
succes toe. Peter blijft natuurlijk wel lid van Smash en zal na zijn
blessure gewoon op de maandagavonden bij Smash blijven trainen.
Tenslotte wil ik iedereen een prettige vakantie toewensen, wees
voorzichtig en zorg ervoor weer behouden thuis te komen. Tot snel in
ons clubgebouw.
Henk Beljaars

Van de redactie:

Overige

Ook deze keer is het clubblad weer goed gevuld. Een oude rubriek is
door Arjan Versluijs weer tot leven gebracht. Arjan bedankt. In verband
met de vakantie van Henk is er deze keer aan de diverse spelers
gevraagd of ze zelf hun stukjes wilden maken. Ook dit is goed gelukt.
Iedereen bedankt.
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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.
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Internet polls

Het wel en wee van Smash Keukencentrum 2

In welk team speelt Sjaak meer %?
Uitslag :
Team 1
Team 2
Beide teams evenveel

Aantal stemmen 13
7
5
1

Lukt het André om op 100% te blijven?
Uitslag :
Ja
Nee

Aantal stemmen 14
12
2

Hoevaak komt Ab trainen?
Uitslag :
Elke week
Elke twee weken
1x per maandag
Geen één keer

Aantal stemmen 9
3
1
2
3

(bijgewerkt tot 24-4-2007)

Senioren competitie:
Ons eerste team startte de voorjaarcompetitie met drie schitterende
overwinningen op Taverzo (8-2), Xerxes (6-4) en Rijnsoever (7-3). In
die laatste wedstrijd wist Rob er zelfs 3 te winnen.
Peter wist de eerste 3 wedstrijden 8 punten binnen te halen. Helaas
voor hem en het team bleef dat geruime tijd zo. Door een val (nog voor
kerst) waar hij een tweetal blessure aan over hield kon hij helaas niet
verder spelen. Rust en een spuit later bracht Peter tijdens de 9e
wedstrijd weer terug achter de tafel. Na twee winstpartijen bleek het
toch niet te gaan en de competitie was voor Peter voorbij. Tijdens de
tussenliggende wedstrijden werd er vooral beroep gedaan op Henk.
Helaas kon hij geen punt voor ons binnenslepen. Ook Sjaak viel twee
keer in en wist 3 punten binnen te slaan. Superinvaller Rokus speelde
tijdens de laatste wedstrijd tegen Rijnsoever en kwam tot twee punten.
Tussendoor zorgde Rob en Ab ook voor de broodnodige punten. Tijdens
de laatste wedstrijden wisten we dat het moeilijk zou worden en we
kunnen nu wel concluderen dat we door het oog van de naald zijn
gegaan. Met 47 punten zijn we vierde geworden. Net zo veel als
nummer 5 Taverzo. Door een beter onderling resultaat (8-2 en 3-7)
eindigde Smash als vierde. We willen nogmaals alle invallers bedanken
voor hun inzet en de punten. Mannen bedankt. Voor het team is het
belangrijk dat zowel Ab en Rob vooruit zijn gegaan in hun winstpartijen
(zie overzicht).
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Een uitdrukking in de volksmond stelt het volgende: “In het verleden
behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst”. Bij de
aanvang van een nieuwe competitieronde is dit echter wel voor de volle
100% van toepassing op de spelers van het 2e team. Zoals gebruikelijk
breekt er dan voor de spelers weer een periode aan van vakanties,
verhuizingen en blessures. Bijna iedere week is het dan, binnen het
team, schuiven met poppetjes om een compleet en representatief team
op de been te brengen. Ik moet constateren, dat dit ook nu weer is
gelukt!
Ons doel bij aanvang van de competitie: Nu eens een keertje op eigen
kracht handhaving in de 2e klasse afdeling West afdwingen, zonder
daarbij afhankelijk te zijn van een zogenaamde keuzeplaats.
De 1e wedstrijd was tegen de Sprint/Honda in Brielle. Na een lange
wedstrijd kwam er uiteindelijk 5-5 op het scorebord te staan en daar
waren we wel tevreden mee. Als deze pot maatgevend zou worden voor
de rest van de competitie stond ons nog wat te wachten. ( qua lengte
en spanning van de partijen ) Vervolgens werd met 8-2 gewonnen van
een “ouwe bekende” Top 2 uit Haastrecht. De volgende wedstrijden
balden we er lustig op los, met als uitschieter een mooie 8-2
overwinning op Togb 2. Qua puntenaantal stonden we na een vijftal
wedstrijden op een fantastische 2e plek met 29 punten. Waar zou dit
eindigen en vooral, konden we een dergelijke weelde aan? Binnen het
team gingen al stemmen op om, in geval van een kampioenschap, op de
zaterdagmiddag te gaan spelen en ons home “Eindelijk Thuis” dan om te
toveren tot een heuse tafeltennisarena ivm de publieke opkomst. Zoals
jullie lezen plannen genoeg, alleen de uitwerking ( het positieve
resultaat ) van de laatste 5 competitiewedstrijden ontbrak nog.
In het verleden behaalde resultaten? In het verleden hebben we het de
2e speelronde nog wel eens een keer laten afweten, door een goede
klassering na 5 wedstrijden volledig op zeep te helpen. Al met al
overheerste toch een jubelstemming en de schier onbereikbare droom
om op zaterdagmiddag te spelen. ( de meeste lezers kunnen dit wel op
de juiste waarde inschatten )
Na een goed resultaat tegen Papendrecht thuis werd de uitwedstrijd met
een ontluisterende 9-1 verloren. Het liep die avond voor geen meter.
Alle spelers leken een complete off-day te hebben. We stonden al weer
een beetje met beide benen op de grond. Het leven van een top(b)sporter blijkt niet altijd over rozen te gaan.
Vervolgens werd ook uit bij Togb 2 verloren en donkere wolken pakten
zich al samen boven Smash Keukencentrum 2.
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Met nu nog 3 speelronden te gaan, moesten er de nodige punten
worden gepakt om directe degradatie te voorkomen. De teams stonden
in de onderlinge stand zo dicht bij elkaar, dat dit geen onmogelijke
opgave was. En paar keer winnen en de subtop lonkte weer. Het valt me
nu op, dat het opschrijven veel gemakkelijker is, dan uitvoering in de
praktijk!
Sprint/Honda kwam op bezoek en werd na een leuke pot met 6-4 aan de
kant gezet. De punten kunnen maar beter in de tas zitten. De
uitwedstrijd tegen Top bracht vervolgens ook weer een mooie 8-2
overwinning. Na alle uitslagen van de 9 speelronden op een rijtje te
hebben gezet, moest de allerlaatste wedstrijd de beslissing gaan
brengen over handhaving in deze klasse, een veilige 4e plek, of het
wederom aangewezen zijn op een keuzeplaats – beschikbaar - voor de
beste nr’s 5 uit de diverse poules.
Vrijdag 6 april jl. was het dan uiteindelijk zover. De allesbeslissende pot
in Ridderkerk tegen HBM/Taveri 2. Deze avond waren we voor het
eerste deze competitie op volledige oorlogssterkte uitgerukt. Rokus,
Pieter en Sjaak moesten de zaak op het pingpongvlak gaan klaren,
terwijl Henk en Arie aanwezig waren voor het broodnodige support. ( en
dat bleek geen overbodige luxe ) Onze tegenstanders hadden die avond
nog enkele punten nodig om het kampioenschap te kunnen vieren,
terwijl wij in ieder geval 5 of 6 puntjes moesten scoren en dan nog
afhankelijk waren van de uitslag van een andere wedstrijd.
(Sprint/Honda-Togb ) Spanning bij iedereen dus.

tegen een, voor hem, niet zo’n lekkere tegenstander en liep dan ook
bijna de gehele wedstrijd achter de feiten aan. Slechts 1 game wist
Sjaak aan zijn opponent te ontfutselen en moest derhalve de winst aan
HBM/Taveri laten.
De batjes konden worden opgeborgen in de tassen, maar was de
eindstand 5-5 genoeg voor het 2e team van Smash Keukencentrum om
op die veilige 4e plek in de poule te eindigen??
Na wat heen en weer gebel met de speelzaal van Sprint/Honda bleek het
onderlinge treffen aldaar tegen Togb 2 in een 6-4 overwinning voor de
thuisploeg te zijn geëindigd, hetgeen dus voor de nodige opluchting en
hilariteit onder de Smashers zorgde, omdat handhaving nu definitief een
feit was geworden. Een voortreffelijk resultaat!
Met z’n allen hebben we de klus afgemaakt in een wel heel
bloedstollende competitie. Ook hebben we “onze droom” om op de
zaterdagmiddag te gaan spelen weer in de ijskast gezet.
De echte Smasher moet wel kunnen inschatten of die droom op enige
vorm van waarheid heeft berust of slechts een komisch hersenspinsel is
geweest van ondergetekende.
Tenslotte wil ik Rokus, Pieter, Sjaak en Henk bedanken voor weer een
spannende en bovenal erg gezellige competitie en hoop, dat we ons in
het najaar wederom kunnen handhaven.
Ik hoop dan ook weer eens een volledige competitie vrij te zijn van
sluimerend blessureleed, want dat begint me toch zo langzamerhand
een behoorlijk end de keel uit te hangen. We zullen het zien.

Rokus speelde de 1e partij van de avond en verloor in een werkelijke
thriller met 21-19 in de 5e game. Bij een aantal matchballen hadden we
het geluk niet aan onze zijde. Vervolgens verloren Pieter en Sjaak,
redelijk kansloos, hun enkelpartijen en stond er dus een 3-0 achterstand
op het scorebord. De dubbelpartij werd door Rokus en Pieter in winst
omgezet en de volgende enkelpartij was ook een prooi voor Rokus.
Inmiddels een 3-2 achterstand op de borden. Tegen de sterkste speler
van de tegenpartij speelde Pieter een leuke wedstrijd, maar kwam
helaas net iets te kort. Het begon voor “Ons Smashers” nu toch wel een
beetje billenknijpen te worden, omdat we dus inmiddels met 4-2 achter
stonden en ons eigenlijk geen verliespartij meer konden permitteren.
Het wonder geschiedde, de partijen 7,8 en 9 vielen met goed en vooral
fanatiek tafeltennis onze kant op en voor het eerst hadden we een
tussenstand die in ons voordeel was 4-5. De meegereisde supporters,
Henk en Arie, hadden inmiddels hun longen uit hun lichaam staan
schreeuwen en probeerden, tussen de partijen door, hun ijzige kalmte
over te brengen op hun teammaten, hetgeen ook lukte.
Maar ja , wat wil je ook met samen meer dan 70 jaar pingpongervaring
in de tas. Nu waren het de tegenstanders die wat wit rond de neus
begonnen weg te trekken. Sjaak mocht in de laatste wedstrijd aantreden

Als kersverse kampioen van de 4e klasse gingen wij vol goede moed
beginnen aan deze hogere klasse. Volgens het overzicht moesten wij 2
keer tegen een TOP team aantreden en dan nog achter elkaar de uit en
thuis wedstrijden.
Al gauw bleek dat er in vergelijking met de 4e klasse een heel ander
speltype werd gespeeld, aanvallender dan dat we gewend waren.
Gedurende de eerste 5 wedstrijden werd al duidelijk waar we uiteindelijk
zouden belanden, onderaan dus. In de 2e helft van de competitie kregen
we een beetje hoop op een beter resultaat omdat de eerste 3
wedstrijden toch redelijk gingen, een gelijkspel en zelfs een
overwinning, gaf ons weer een beetje hoop.
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Iedereen graag tot op de maandagavonden in het clubhuis, want zoals
gewoonlijk gaan we voor “de liefhebbers” de hele zomer door.
Arie Kruijs
Lotgevallen team 3 in de 3e klasse.

Toen kwamen de twee zwaarste tegenstanders. Niet dat we werden
weggeslagen maar tegen Kwiek werd met 8-2 verloren en in de laatste
wedstrijd tegen Pitt 75 was de uitslag voor de 2e keer een 10-0
nederlaag. Met een totaal van 30 punten (toch niet zo slecht) eindigden
wij onderaan de ladder en een teruggang naar de 4e klasse was weer
een feit.
Marco, Robin en Peter en de hulp van Jasper konden niet voorkomen dat
uiteindelijk de 3e klasse toch nog een streepje teveel was geweest, wel
houden wij er een positief gevoel aan over, een volgende keer maken
we misschien meer kans om er eens een seizoen of meer in te blijven.
Na een succesvolle start van team 4 kregen we een domper bij OTTV
door met 7-3 te verliezen. Maar naarmate de competitie vorderde ging
het steeds beter mede omdat Rob Stremme weer naar zijn oude niveau
groeide en met de nodige winstpartijen stevig bijdroeg aan grote
uitslagen. Jan en Cees hielden elkaar qua winstpartijen aardig in
evenwicht en invaller Jasper Stetter deed het heel goed.
In de stand stonden we stevig tweede, dan weer kort achter OTTV en
dan weer ietsje meer. OTTV had zich inmiddels versterkt met een oude
rot en zij maakte eveneens grote uitslagen. Het was duidelijk dat de
beslissing in de laatste partij moest vallen. Om kampioen te worden
moesten we met minimaal 7-3 van OTTV winnen.
Om het geluk niet te tarten hebben we vooraf maar geen bloemen
gekocht. Maar goed ook want na afloop was het 7-3 voor OTTV
waarmede zij kampioen zijn geworden.
Duidelijk is wel dat in elke wedstrijd moet worden geknokt en de
aandacht mag niet verslappen want dan ben je zo het “ paashaasje”.
Volgend seizoen proberen we ’t opnieuw.
Het vijfde team, waarvan André, Jake, Arjan, Jasper en Joke deel
uitmaken, is tweede geworden in de 6e klasse. Hoewel dit team na de
degradatie vorig jaar hoopte terug te keren op het vijfde niveau, kan
men terugkijken op een redelijk seizoen.
André kampte de eerste drie avonden met rugproblemen, maar Jasper
verving hem zeer verdienstelijk door net als vorig seizoen een 100%
score te behalen. Toen André was hersteld, liet hij zien dat hij het
tafeltennissen nog niet was verleerd door op één partij na alles in winst
om te zetten. Jake speelde eveneens een knap seizoen, maar miste de
laatste avonden wat fortuin. Daartegenover staat dat Arjan door de
maandagavondtrainingen steeds beter is gaan spelen. Joke kwam dit
seizoen niet in actie.
Tijdens de laatste wedstrijd stond er veel op het spel: de strijd om het
kampioenschap ging al die tijd al tussen Smash en Reeuwijk en die
avond moesten zij tegen elkaar spelen. Bij een overwinning van
minimaal 7-3 zou Smash de titel in de wacht slepen. De nodige steun
van Arie in Reeuwijk mocht niet baten, er werd een kleine nederlaag
geleden en zodoende werden de Reeuwijkers eerste.
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Ondanks de titelaspiraties lagen de heren van team 5 daar niet zo
wakker van, maar de manier waarop het gebeurde was wat minder. De
tegenstander wilde perse kampioen worden en haalde daarvoor alles uit
de kast. Dat deden ze niet alleen op sportief vlak, maar tot grote
ergernis van André, Jake en Arjan ook op onsportief vlak, onder ander in
de vorm van dubieuze beslissingen van de tellers, meerdere malen
onnodig ‘let’ roepen als iemand van team 5 een punt maakte of dreigde
te maken en oeverloze besprekingen met een zogenaamde trainer
tussen de sets door. Jammer voor die lui dat de NTTB geen
onsportiviteitprijs heeft, want dan hadden ze ongetwijfeld nóg een prijs
gewonnen.
Al met al hebben de heren van team 5 naar eigen zeggen een leuke en
gezellige competitie beleefd (met 2x 10-0 als hoogtepunt) en daar deed
de laatste avond gelukkig helemaal niets aan af. Met veel vertrouwen
wordt er uitgekeken naar het volgende seizoen, waarin weer om het
kampioenschap zal worden gespeeld.
Eindstanden senioren competitie
2e klasse poule 2.5
Steeds Hoger 2
Rijnsoever 3
TogMeerServices 2
Smash KC 1
Taverzo 4
Xerxes 1

2e klasse poule 2.8
10
10
10
10
10
10

-

63
50
50
47
47
43

3e klasse poule 31
Pitt 75 2
Kwiek 4
TOP 3
Trefpunt 1
TOP 5
Smash KC 3

HBM Taveri 2
De Sprint Honda
Papendrecht 4
Smash KC 2
TOGB 3
TOP 2

-

63
60
55
51
50
21

10
10
10
10
10
10

-

75
68
55
37
37
28

5e klasse poule 62
10
10
10
10
10
10

-

76
61
58
39
36
30

10
10
10
10
10
10

-

75
70
55
35
32
32

OTTV 3
Smash KC 4
Taverzo 17
TOP 9
Flamingo's 5
ISV-Gouda 4

6e klasse poule 63
Reeuwijk 4
Smash KC 5
TOP 10
IJsselvogels 2
ISV-Gouda 5
OTTV 4

10
10
10
10
10
10
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Persoonlijke resultaten senioren competitie
Naam
Jasper Stetter
André van der Linden
Rokus van der Bas
Jan Lindsen
Peter van den Heuvel
Cees de Gruyter
Jake Constable
Pieter van der Bas
Rob Stigter
Peter de Heij
Arjan Versluijs
Sjaak Ouwerkerk
Rob Stremme
Arie Kruijs
Ab Muilwijk
Marco Koeleman
Robin van Randwijk
Henk Beljaars

Team

Gespeeld

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

9
21
9
27
12
30
29
27
30
27
30
30
27
18
27
27
30
6

Gewonnen Percentage
9
20
8
23
10
22
19
15
16
14
15
14
11
7
9
7
6
1

100%
95%
88%
85%
83%
73%
65%
55%
53%
51%
50%
46%
40%
38%
33%
25%
20%
16%

André speelde 58% meer dan vorig seizoen en komt nu uit op 95%.
Lange tijd mocht hij hopen op een 100% score maar tijdens de laatste
wedstrijd tegen Reeuwijk ging het mis. De twee grootste zakkers zitten
dus in team 4. Hier zakte Marco van 54 naar 25% (-29%) en Robin van
70 naar 20% (-50%).
Met z’n allen (18) speelden we een gemiddelde van 56% bij elkaar. Dat
is 12 % meer dan vorig seizoen en maar 1% minder dan de eerste en
hoogste meting van de najaarscompetitie 2005.

Van de recreanten :
Ondanks het feit dat het aantal recreanten wel wat hoger mag worden,
is het 18 jaar na invoering nog steeds een succes: de donderdagavond.
Dé avond bij uitstek waar wereldballen in rap tempo kunnen worden
afgewisseld door vreemde manoeuvres.
Met een enthousiaste ‘harde kern’ bestaande uit Arie, Louis, Martin, Wil,
Jasper, Karel, Arjan, Ad en de Schiedamse Peter, is gezelligheid
gegarandeerd. Gelukkig wordt dit hechte clubje ‘sfeersnuivers’
regelmatig versterkt door Ton (met of zonder heerlijk appelgebak),
Duitse Paul, Marco, Euwin (de zoon van), onze Ameidense donateur Jan
Willem en een enkele keer iemand anders.

Ook na dit seizoen staat onze superinvaller Jasper weer bovenaan.
Misschien moeten we de regels van het aantal gespeelde wedstrijden
een beetje wijzigen maar voorlopig sta je bovenaan. Heel goed gedaan
om voor de tweede keer bovenaan te staan. Trouwens is dit niet uniek.
Een paar seizoenen geleden lukte het Marco Koeleman om twee keer
achter elkaar bovenaan te staan.
Alle spelers uit team 4 en 5 zijn omhoog gegaan. De drie grootste
steigers komen allemaal uit team 5. Zo steeg Jake van plaats 13 naar 7
en ging Arjan van 18 naar 11. André steeg 10 plaatsen van 12 naar 2.
Mannen gefeliciteerd. Opvallend is dat Rob Stremme de onderste
regionen heeft verlaten. Ga zo door Rob. Ook Arjan is met stappen
vooruit gegaan. Zo zie je maar dat trainingsarbeid loont Arjan.
Voor de grootste zakkers moeten we in team 3 zijn. Deze mannen
hebben een heel moeilijk seizoen gehad en zakte dus allemaal. Peter
zakte 5 plaatsen in deze lijst. Marco deed er nog een schepje bovenop
door 10 plaatsen te zakken maar de grootste eer komt deze keer op
naam van Robin. Hij ging 13 plaatsen naar beneden. Zorg dat jullie
volgend seizoen weer klimmen mannen.
Als we naar de procenten kijken moeten we concluderen dat daar
hetzelfde is gebeurd. De grootste steigers komen uit team 4 en 5 en de
grootste zakkers uit team 3.
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 Deze twee ‘sfeersnuivers’ zijn elke donderdagavond van de
partij.
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Het meest favoriet op de recreantenavond is het dubbelspel, waarbij na
elke set wordt gewisseld van medespeler en dat kan leiden tot prachtig
samenspel, maar ook tot hilarische taferelen. Na drie sets is in elke
samenstelling gespeeld en wordt er bepaald wie het beste was, door de
punten in de drie sets bij elkaar op te tellen. Meestal heeft de winnaar
rond de 60 punten en de grootste verliezer rond de 45, 50.
Toch is het elke week is het weer een grote verrassing (of niet) wie zich
weer in de luren laat leggen door de effectballen van Arie, de
wegdraaiende smashes van Wil, de schuivers van Louis of een ‘tornado’
van Martin, die dan soms ook een rij groene afscheidingshekjes
meeneemt in die vlaag.
Maar het is niet alleen tafeltennis op de donderdagavond. Aan de bar
wordt steevast teruggeblikt op zojuist gespeelde (dubbel)partijen en
daarnaast wordt over uiteenlopende onderwerpen druk ‘vergaderd’. Je
kunt het zo gek niet bedenken of het heeft wel een of meerdere malen
de revue gepasseerd: het nieuws, het weer, voetbal, vrouwen, de
politiek, auto’s, mode, schaatsen, skeeleren, het heden en verleden van
Schoonhoven en Cabauw, noem maar op. En wat te denken van boten,
fietsen, motoren, midgetgolf, Nederlands Indië, Cor du Buy,
gasleidingen, Gebroeders Ko, bitumen daken en De Gouden Kooi? Zo
kunnen we nog wel een paar pagina’s van dit clubblad vullen… Voor de
allernieuwste moppen zit je hier ook goed.
Wie hier ook goed zit is Karel. Inmiddels negentig lentes jong en nog
altijd genietend van een potje dubbelen en een rood wijntje. Wekelijks
weet Karel ballen terug te brengen waar de groep van staat te kijken en
als het even kan maakt hij het punt nog af ook. Wat hij overigens ook
kan is overal de gek mee steken (‘breng n’s wat terug, joh!’) en zijn
tafeltennisvrienden de schrik aanjagen. Zo belandde een paar weken
terug een balletje tegen zijn voorhoofd. Karel zakte kreunend in elkaar
en viel op de grond. Zijn medespelers vlogen erop af, maar voordat zij
er waren (binnen 2 seconden) veerde Karel soepeltjes weer rechtop met
een hele grote grijns op z’n gezicht, die er die avond niet meer afging.
Wie momenteel een mindere soepele periode doormaakt is Wil. Door
lichamelijke ongemakken is hij al geruime tijd uit de roulatie, zijn
donderdagavondmaten kijken uit naar het moment dat zij weer een
balletje met hem kunnen gaan slaan.
Waar verder naar wordt uitgekeken is wat versterking van deze hechte
recreantengroep. De deur staat elke donderdag wagenwijd open vanaf
20:00 uur. Verder stellen de recreanten het zeer op prijs als naast Arie,
Jasper, Peter de Heij en Arjan meer competitiespelers hun gezicht (af en
toe) zouden laten zien op de donderdag. Nu komt er af en toe maar een
enkeling.
Mannen, vrouwen, vutters, scholieren, studenten: iedereen die een batje
kan vasthouden en van gezelligheid houdt, is van harte welkom!
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OPROEP
Namens de Recreantengroep van de Donderdagavond graag Uw
aandacht voor het volgende:
Tafeltennissen of pingpongen, wie heeft dat niet eens gedaan op school,
thuis op de keukentafel, op de camping of heel misschien, vroeger wel
eens, als lid van een heuse tafeltennisvereniging.
Vaak is het zo, dat door verhuizing, studie of andere bezigheden het
partijtje tafeltennis naar het 2e plan gaat of erger het batje op een
rommelige zolder terecht komt en vervolgens nooit meer het daglicht
ziet. Jammer, want het tafeltennissen blijft een leuke en zeker ook erg
gezellige sport. Op recreatief niveau is het absoluut niet de bedoeling
om een 2e Bettine Vriesekoop of Trinko Keen te worden. Gezelligheid en
plezier staan hoog in het vaandel.
Misschien gaat er bij de lezer(es) van dit verhaaltje nu een klein lichtje
branden en is Uw interesse opnieuw gewekt voor onze mooie sport. Is
het dan ook niet raadzaam om in Uw omgeving ( gezin, buren,
kennissen, collega’s ) eens rond te neuzen of er mogelijk belangstelling
bestaat? Samen naar een nieuwe sportclub gaan, is wellicht in eerste
instantie leuker dan alleen. U zult echter merken, dat U snel zult worden
opgenomen in “de Donderdagavondgroep”.
Graag zou ik onze recreanten zelf, d.m.v. deze oproep, ook willen
mobiliseren om actiever op zoek te gaan naar nieuwe leden. Niet
geschoten is immers altijd mis.
Nieuwsgierig hoe het er bij onze club aan toegaat?
Iedere donderdagavond vanaf 20.15 uur slaan de recreanten hun
balletje in ons clubhuis “Eindelijk Thuis” aan de Vlisterweg no. 24 te
Schoonhoven. Nadere informatie is te vinden op pagina 1 van dit
clubblad of op onze website : www.smashkc.nl.
Wij hopen U zeer binnenkort in ons clubgebouw te mogen begroeten.
Arie Kruijs
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•
•
•
•
•
•

Laatste nieuws :

Diezelfde Jake uiteindelijk maar zonder André is gaan eten;
André ook iets met Steeds Hoger heeft;
Arjan dacht dat er zelfs een derde paasdag was;
Team 5 graag tegen Reeuwijk speelt;
Peter de Heij volgend jaar 60 wordt;
Onze redactie zijn hoofd moest koelen toen de stukjes
binnenkamen;
• Arie een pandabeer probeerde te leren sjoelen;
• Hij ook graag bij Ilac zou willen spelen.

Eerste team speler Peter van den Heuvel heeft besloten om zijn
competitiewedstrijden voortaan te spelen voor TOP uit Haastrecht. Het
bleek een hele moeilijke stap te zijn waar goed is over nagedacht.
Bij TOP zal hij de plaats innemen van John Jansen die gestopt is met
tafeltennis. Het eerste team van Top is officieel wel gedegradeerd naar
de tweede klasse maar de wedstrijdsecretaris denkt goede kansen te
hebben om het team ook volgend seizoen in de eerste klasse te
laten spelen.
Peter heeft vijftien jaar in het eerste gespeeld. Hij begon in een team
met Henk Beljaars, Leon Moor en André den Hartog. Later ging André
weg en kwam Kees Faaij. Weer een paar jaar later kwam eerst Pieter
van der Bas het eerste team versterken en weer wat later broer Rokus
van der Bas. Toen Hans Tigges het team kwam versterken speelden ze
uiteindelijk nog een seizoen hoofdklasse. Hans moest helaas stoppen
vanwege aanhoudende knieklachten en werd vervangen door Nils.
Anderhalf jaar later stopten Rokus en Nils ook met competitie en ging
Peter verder met Ab, Rob en Harry. Laatste kon het niet meer
combineren met zijn werk. Het laatste seizoen stond in teken van een
vervelende blessure.
Peter zal wel actief blijven bij Smash en zeker niet zijn lidmaatschap
opzeggen. Als het weer tot de mogelijkheid behoord zal hij snel weer
actief aanwezig zijn op de maandagavond trainingen. Wat er met de
andere twee spelers (Rob Stigter en Ab Muilwijk) van Smash 1
gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk al dienen wel de eerste
voorstellen zich aan.

Babbeltje met... :
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin gesproken met André van
der Linden speler van team 5, onze Steeds Hoger opgooiende en oud
clubkampioen van de B-poule André van der Linden

Wist u dat ... :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjaak vroeger bij Veel Hoger heeft gespeeld;
Wij ons afvragen waar en wanneer dat was;
Peter de Heij Steeds Hoger is gaan spelen;
Ook Hans Tigges bij Steeds Hoger heeft gespeeld;
Rob op 9 januari 20 jaar getrouwd was met zijn Wilma;
Het broekje van Arie wel eens achter zijn klitje blijft hangen;
Diezelfde Arie regelmatig de cut haalt;
Hij samen met Sjaak denkt om mee te doen aan “Sterren
dansen op ijs”
Wij daar niet op kunnen wachten;
Het vroeger in het Bastion druk was bij de afwas;
Peter de Heij aan de Edelsmidsdreef woont;
Je bij TOP wel mag roken;
Jake 1x per jaar naar Lisse gaat;
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Naam

André van der Linden

Bijnaam

Dré

Geboren

Ik ben geboren op 18 januari van het jaar 1957 in
Papendrecht

Woonplaats

Schoonhoven

Opleiding

Ik heb LTS metaal met succes afgerond
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Werk

Momenteel werk ik bij de materieeldienst in
bergambacht, ik ben er terreinmedewerker en
vorkheftruckchauffeur

Partner

Mijn vrouw heet Jolanda

Adverteren doet
verkopen!
Uw advertentie
hier?

Functie bij Smash KC Speler van het vijfde team
Soort tafeltennisser

Allround, met de nadruk op de aanval

Clubkampioen

Ik ben 2 keer clubkampioen geworden van de Bpoule tijdens kersttoernooien ongeveer zo’n 7 en 8
jaar geleden

Team

5e team

Klasse

6e klasse omdat we gedegradeerd zijn

Hoogst gespeelde
klasse

De hoogste klasse waar ik in gespeeld heb is de
oude vierde klasse

Goudse
kampioenschappen

Ik ben een keer derde geworden in de vijfde klasse

Makkelijkste
tegenstander

Van onze Schotse vriend Jake Constable win ik vrij
eenvoudig

Moeilijkste
tegenstander

Arie Kruys kan ik nooit verslaan

Hoe lang al lid

Ik ben al 20 jaar lid van deze vereniging

Merk batje

Rucanor

Merk rubber

Ook Rucanor

Ambities

Ik zou graag kampioen worden met het team waar
ik nu in speel

Bijgelovig

Nee

Mooiste sport na
tafeltennis

Ik kijk graag naar voetbal op televisie

Hoogtepunt

Dat we vorig jaar kampioen zijn geworden was voor
mij een echt hoogtepunt

Dieptepunt

In Nieuwkoop stond ik eens met 20-9 voor en toen
verloor ik nog met 23-21, het was extra zuur omdat
het tegen een vrouw was

Bewondering voor

Iedereen die zich inzet voor een goed doel

Hobby's

In mijn vrije tijd straat ik veel, en ik luister ook
graag naar muziek en dan vooral naar Within
Temptation

Favoriete eten

Patat en pasta’s vind ik altijd erg lekker

Favoriete drank

Cola en een biertje gaat er wel in bij mij

Mooiste man/vrouw

Dat is natuurlijk mijn eigen vrouw Jolanda

Vakantie

Frankrijk vind ik het mooiste vakantieland

Levensmotto

Geniet van elke dag

- 15 -

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

>>

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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