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Van de voorzitter:
De voorzitter is helaas voor dit stukje in het clubblad op vakantie gegaan
zonder het stukje aan de redactie te geven. Hij zal ons ongetwijfeld een
goeie start van de competitie wensen en dat we met z’n allen maar een
hoop punten mogen pakken in de diverse klassen. Allemaal veel succes.

Redactieadres
Peter van den Heuvel
Galvanistraat 41
2871 XB Schoonhoven
Tel. 0182-350914
pvdheuvel@smashkc.nl

Van de redactie:

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

Wedstrijdsecretaris
Peter de Heij
Edelsmidsdreef 60
2871 WZ Schoonhoven
Tel. 0182-382201
pdheij@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

Ik ga dan wel bij TOP in Haastrecht spelen maar blijf toch sterk
verbonden aan Smash. Op maandagavond blijf ik gewoon een balletje
slaan en ook het clubblad blijf ik gewoon doen.
Ondanks het stukje hierboven is het deze keer redelijk soepel gegaan
met de stukjes. Op de maandagavonden wordt er vaak gesproken over
een stukje en dus staan er weer diverse leuke verhalen in dit clubblad.
Verder doe ik een beroep aan alle competitiespelers om de
uitslagen zsm na elke wedstrijd (thuis en uit) naar mij te emailen. Ik kan dan de uitslag op de site zetten. Deze staat dan
uiterlijk de andere avond na verzenden op de site. Mijn
emailadres is pcmeelbox@hetnet.nl
Stuur deze uitslag dan ook gelijk even “CC” naar onze
wedstrijdsecretaris Peter. Zijn emailadres is peter.lida@hetnet.nl
Verder zou ik aan de aanvoerders willen vragen of ze na vijf wedstrijden
een kort verslag zouden willen maken die we dan weer kunnen plaatsen
op de site.

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

Bestuursmededelingen:
•

Overige

•

Webmaster www.smashkc.nl
Marco Koeleman
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.
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 polls

4e klasse poule 34

6e klasse poule 62

Ook op de site was het tijdens de vakantieperiode wat stiller dan
normaal. Toch hebben een aantal vaste bezoekers toch de moeite
genomen om de poll in te vullen. Bedankt.

Smash KC 3
TOP 6
Vriendenschaar 11
OTTV 2
Trefpunt 1
Pitt ‘75 5

Smash KC 4
TOP 11
Vriendenschaar 17
NTTC 4
ISV-Gouda 4
Spinmill 3

Zou u een nieuw lid voor Smash kunnen vinden?
Aantal stemmen 6
Uitslag :
Ja
3
Heb ik al gedaan
2
Nee
1
Waarom dan?
0
Geen zin in
0
Welk team maakt volgens u de grootste kans op een kampioenschap
komend seizoen?
Aantal stemmen 9
Uitslag :
Team 1
2
Team 2
1
Team 3
0
Team 4
6
(bijgewerkt tot 24-8-2007)

Senioren competitie:
De (voorlopige) indelingen zijn inmiddels al weer een tijdje bekend en
als u dit leest zijn ook de eerste wedstrijden alweer gespeeld. Smash
komt dit seizoen in actie met vier teams. Onze bezoekers van
smashkc.nl hebben het meeste vertrouwen in het vierde. Zij denken dat
dit team kampioen gaat worden in de zesde klasse.

Smash op maandagavond
Er zijn verenigingen die na- en voor een volgende competitie nog een
paar weken open zijn en gedurende de zomer of winterperiode hun honk
sluiten.
Echter niet bij Smash KC te Schoonhoven. Hier wordt volop getraind op
de maandagavond door een aantal vaste leden (Henk, Sjaak, Arie, de
beide Peters en Arjan) met als variabele binnenwippende leden Ab, Rob
Stremme en de gebroeders van de Bas, hetgeen als zeer plezierig wordt
ervaren en bijdraagt tot het enthousiasme voor het spelgebeuren.
De rode draad door al deze trainingsavonden is een soort onderlinge
competitie waarbij door op- en aanmerkingen over de gespeelde of te
spelen slagen het spel van de mindere goden van onze club op een
hoger niveau wordt gekrikt. Een sprekend voorbeeld is hierbij Arjan, die
toch bij het vorig Kersttoernooi maar even clubkampioen is geworden
van de B-klasse.
Sinds enige tijd hebben wij ook weer een aantal (3 stuks) jeugdleden
die onder de deskundige leiding van Henk ook nog eens van 19.00 tot
20.00 uur hun balletje leren slaan, en daarbuiten is er bij de seniorleden
een nieuw gezicht en een oud gezicht te zien. Wie dit zijn laat ik nog
even in het ongewisse maar voor hen die het graag willen weten zeg ik
bij deze:
“Kom ook eens langs op de maandagavond,
vergeet je batje niet en speel met ons mee!”.

Indelingen senioren competitie
2e klasse poule 2.9

3e klasse poule 31

Smash KC 1
Dordrecht 2
Vriendenschaar 7
Docos 2
Phoenix 2
Xerxes 2

Smash KC 2
TOP 3
Kwiek 4
Flamingo’s 2
ATTC Freepack 5
Ilac 4
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 De recreantenavond is letterlijk en figuurlijk altijd bar gezellig.
Het hoeft allemaal geen uren te duren om een gezellige avond met je
cluppie te hebben en geloof maar dat we plezier hebben op deze
avonden. Arie tapt buiten bier ook een aantal goede moppen en de
sterke verhalen zijn bijna geloofwaardig.
Er zijn ook een aantal foto’s genomen om aan te tonen dat er serieus
gestreden wordt om de punten en dat er goed gebruikt wordt gemaakt
van alle tafels.
Veel sportgroeten van Peter de Heij.

Van de recreanten :
Waar op de maandagavond op techniek wordt geoefend, worden op de
donderdagavond regelmatig de lachspieren wat intensiever getraind.
Ook de afgelopen tijd toonde de donderdagavond keer op keer aan dat
tafeltennis en gezelligheid perfect samengaan. Elke week gaat de groep
‘sfeersnuivers’, na een uur of drie in het clubhuis te hebben
gebivakkeerd, rond kwart over elf weer met een voldaan en goed gevoel
naar huis.
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Dat gevoel hebben Ed van Wijngaarden en Stefan de Ruiter ook ervaren.
Zij hebben enkele maanden terug, na een aantal jaren van afwezigheid,
met succes hun Smash-rentree gemaakt op de donderdagavond. Bij Ed
begon de tafeltennis na 8 jaar toch weer te kriebelen, de Cabauwenees
besloot zijn batje weer van zolder te halen. Stefan had hetzelfde Smashkriebels toen hij op straat door een oude kameraad van de basisschool,
Arjan, werd aangesproken die toevallig op weg was naar de tafeltennis.
Bij beide heren viel op dat zij het spelletje binnen een half uurtje weer
helemaal onder de knie hadden, zelfs de smashes lukten aardig. Stefan
is weer wekelijks in het clubgebouw te vinden en speelt misschien wel
beter dan ooit tevoren, moge dit een signaal zijn naar anderen toe die al
een tijd geen batje meer hebben vastgehouden!
Wie als lid van de harde recreantenkern ook wekelijks zijn batje
vasthoudt is Martin, vooral tegen zijn backhand-klappen is weinig kruid
gewassen. Maar soms probeert hij zo hard te slaan, dat zelfs het balletje
wordt gemist en dat leverde hem de bijnaam ‘MartinAir’ op. Algemeen
bekend is dat Martin met zijn spel veel ruimte opeist en soms over de
groene hekjes valt, Arjan heeft daar een enkele keer ook last van. Louis
informeert dan altijd met een ‘big smile’ bij het slachtoffer of hij niks
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gebroken heeft. Arjan zegt dan meestal ‘dat de foto’s in het ziekenhuis
dat uit moeten wijzen’ en Martin beweert dan het volgende: “op de
manier zoals ik val kun je niks breken, daarvoor hoef je geen cursus te
hebben gevolgd”. Vaak gooien Arie, Jasper of één van de andere
aanwezigen er nog een schepje bovenop en wordt het tafeltennissen
tijdelijk gestaakt…

 Barman Martin laat zien dat er op donderdag wèl bier uit de tap
komt, Jasper wilde speciaal voor het thuisfront graag op de foto
met een fles Spa Rood i.p.v. Spa Geel.
Helaas is het niet alleen rozengeur en maneschijn bij de recreanten. Zo
heeft Wil een lange periode vol tegenspoed achter de rug, waarin de
kwalen elkaar in rap tempo opvolgden, maar gelukkig is hij weer
helemaal terug met zijn lepe spel, ‘Spa Geel’ en mooie verhalen. Karel
kan ook interessante anekdotes vertellen, maar tobt helaas sinds enige
tijd met zijn gezondheid en is daarom niet meer elke week aanwezig.
 Er wordt nog gewoon tot de 21 gespeeld.

Wist u dat ... :
Enkele andere merkwaardige voorbeelden van hilarische momenten zijn
de Bokito-achtige vreugdekreten van Wil, die hij af en toe laat horen als
hij zijn tegenstander van de tafel afsmasht, en Louis (‘Oh ja? Ja!’) die op
een symbolische wijze laat zien dat de dubbelpartij in zijn ogen wel wat
beter mag gaan: hij steekt dan de onderkant van zijn batje in een
stopcontact om het zogenaamd op te laden (‘bzzzzzzzz’). Zo kunnen we
nog wel een paar unieke gebeurtenissen aan bar en speeltafel
beschrijven, maar die kan men beter zélf komen meemaken. Of het nu
komische momenten zijn of bijzondere spelmomenten; want zo nu en
dan worden er zulke fantastische ballen geslagen, dat Trinko Keen ervan
zou opkijken.
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•
•
•
•
•
•
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•
•

Pieter vader is geworden (nogmaals gefeliciteerd Pieter);
Karel gestopt is met tafeltennis;
Hij naar eigen zeggen toch zijn leeftijd gaat voelen;
Hij het jammer vindt maar met voldoening terugkijkt op vele
jaren tafeltennis;
Hij iedereen bedankt voor de afgelopen jaren bij Smash;
Hij het een stuk rustiger aan kan en zal gaan doen;
Hij het heel erg sneu vindt voor Arie;
Arie nu een groot probleem heeft;
Hij op zoek moet gaan naar een nieuwe dubbelmaat;
Hij kaarsen aan het sparen is;
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• Hij vindt dat een vervanger voor Karel minstens van het
zelfde kaliber moet zijn;
• Hij dit talent alleen met een kaarsje kan zoeken;
• Hij het nog niet heeft gevonden;
• Louis een nieuwe boot heeft die hij 'Anna' gaat noemen (naar
de hit van de Gebroeders Ko?);
• Louis dat nummer helemaal grijs draait;
• Volgens Wil de letters k, u en t voor 'Ken Uw Tegenstander'
staan;
• Arie eigenlijk ook nog een wist u datje had voor u, maar hij
al weer was vergeten hoe die ging;
• Arjan “nuts” is van mars;
• Arie kakkerlakken zocht op vakantie;
• Arie en Sjaak in gesprek zijn met TOP;
• Onze tuinman weer terug is;
• We een andere schoonmaker(ster) krijgen;
• Robin een snelle coupe heeft gekregen;
• De rode wijn wel erg snel gaat;
• Die bij AH regelmatig is uitverkocht.

Babbeltje met...:
In deze editie van “Babbeltje Met” de eer aan een fanatiekeling van de
overkant, die graag aan deze kant probeert te laten zien hoe goed hij
wel niet is: Jan Willem Versluis.

Naam:
Bijnaam:
Geboren:

Woonplaats:
Opleiding/school
Vriendin:
Functie bij Smash:

Soort
tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:

Ameide.
Logistiek & Economie aan de Hogeschool Utrecht.
Nog niet.
Donateur. Ik kom zo’n 10 à 12 keer per jaar
tafeltennissen, dat is dan meestal op de
donderdagavond.
Aanvaller.
Ja, bij de Lekpongers in Ameide in 2006.
Lekpongers 1.
Ik ben met m’n team gepromoveerd naar de 3e
klasse.
3e Klasse.

Hoogst gespeelde
klasse:
Doe ik niet aan mee.
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
Ik speel bij Smash niet echt tegen makkelijke
tegenstander:
tegenstanders. Als ik er één moet noemen om te
plagen, doe dan maar Stefan de Ruiter. Tegen
hem speel ik wel eens een partijtje.
Moeilijkste
Pieter van der Bas.
tegenstander:
Hoe lang al lid:
Sinds begin 2006 geloof ik.
Merk batje:
Butterfly.
Merk rubber:
Op mijn forehand Butterfly Sriver FX, op mijn
backhand Butterfly Tackfire special.
Ambities in de
Wereldkampioen :D.
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Nope.
Mooiste sport na
Midgetgolf.
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dat ik clubkampioen werd in Ameide.
Dieptepunt:
Daar doe ik niet aan.
Bewondering voor: Roger Federer.
Hobby’s:
Tafeltennis en midgetgolf. Dat laatste speel ik in
competitieverband bij Willen is Kunnen in
Lexmond. Verder vind ik miniatuurvrachtwagens
en autorijden interessant.
Eten:
De frikadel speciaal is mijn favoriet.
Drank:
Coca-Cola gaat er bij mij wel in.
Mooiste vrouw:
Yolanthe Cabau van Kasbergen.
Vakantie:
Afgelopen zomer ben ik in Oranjewoud (Friesland)
geweest.
Levensmotto:
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Jan Willem Versluis
Jean Guillaume
Op 7 januari 1986 in Utrecht.
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Adverteren doet
verkopen!
Uw advertentie
hier?

>>

Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN:

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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