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Van de voorzitter:
Als u het clubblad ontvangt zijn wij reeds in het jaar 2009 beland. Wij
wensen al onze leden, donateurs, sponsors en adverteerders samen met
hun familieleden een voorspoedig, gelukkig en gezond nieuwjaar toe.
Wat zal 2009 ons brengen? Wij hopen een sportief en succesvol
tafeltennisjaar met goede resultaten.
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Wij hebben net ons jaarlijkse kersttoernooi c.q. Schoonhovense
kampioenschappen gespeeld op 20 december. Dit was net als
voorgaande jaren weer een groot succes, met als winnaar Rokus van der
Bas na een zinderende vijfsetter tegen Peter van den Heuvel. De mooiste
finale van de laatste jaren. In de B-poule werd “good old” Cees de
Gruijter kampioen door winst op Stefan de Ruiter. Overige uitslagen kunt
u verderop lezen in dit clubblad.
Verder willen wij u nog wijzen op onze algemene ledenvergadering op
dinsdagavond 13 januari. Mocht het clubblad uw brievenbus dan nog niet
zijn gepasseerd, wordt u op een andere manier op de hoogte gebracht.

Van de redactie:
In het vorige clubblad kondigde ik een tafeltennisverhaal aan, maar
helaas is het er niet van gekomen. Voor het volgende clubblad dan maar.
Iedereen weer bedankt voor de stukjes.

Bestuursmededelingen:
•

•

Overige
Webmaster www.smashkc.nl
Rokus van der Bas
Mr. Kesperstraat 15a
2871 GR Schoonhoven
Tel. 0182-381718
rbas@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 s.v.p. door aan onze ledenadministratie.
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Internetpolls

Seniorencompetitie:

Hier de laatste internetpolls. Iedereen bedankt voor het stemmen.

Team 1

Smash 1 speelt volgend seizoen …

Na degradatie vorig seizoen van de 2e klasse naar de 3e klasse is het
eerste team na het behalen van het kampioenschap weer terug in de
tweede klasse. Met slechts één nederlaag tegen Vriendenschaar werd
het team met Arie, Sjaak, Pieter, Rokus en Henk eerste.
Wat eigenlijk nog belangrijker was dan het kampioenschap was dat Arie
na vele jaren weer alle wedstrijden mee kon spelen zonder blessures.
Zijn goede spel en dat van zijn medespelers Sjaak, Pieter en Rokus
zorgde voor het kampioenschap. Jullie zullen je afvragen en Henk dan?
Mijn bijdrage voor het team was te verwaarlozen vanwege mijn
langdurig verblijf in Spanje. Ik was gelukkig net op tijd voor de laatste
wedstrijd tegen TOP, waar een fotograaf van de Lekstreek actiefoto’s
kwam nemen van de kampioenen. Hiermede verwierven Rokus en Sjaak
in het dubbel plaatselijke bekendheid door de “spagaat” van Sjaak.
Tenslotte hebben wij bij de bond het verzoek neergelegd om ons zoveel
mogelijk regionaal in te delen om lange reistijden te beperken. Wij
hopen dat de bond daar gehoor aan zal geven.

Uitslag :

Aantal stemmen 7
4
3

tweede klasse
derde klasse

Clubkampioen 2008 wordt …
Uitslag :

Rokus van de Bas
Peter van den Heuvel
Arie Kruijs
Arie Haasnoot
Erik Heijkoop

Aantal stemmen 10
1
6
1
0
2

Dinsdag 13 januari ledenvergadering. Ik kom …
Aantal
Uitslag :
wel
misschien
niet

stemmen 6
6
0
0

(bijgewerkt tot 4-1-2009)

Ledenvergadering:
Zoals u al van de voorzitter kon lezen is er dinsdagavond 13 januari weer
de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt rond 20.15 uur
geopend. Het gebouw gaat om 19.45 uur open.

Het wel en wee van weer team 2
Team 2 bestaat uit 5 man en het is af en toe heel moeilijk om toch een
kompleet team op te stellen, ook nu weer. We moesten zelfs een keer
beroep doen op een superinvaller uit team 4, namelijk Arjan, die
bovendien ook nog een punt wist te verschalken tegen Niek uit het team
van TOP 3.
De tegenstanders dit seizoen waren ATTC Freepack, Ilac, Flamingo’s en
de teams 2 en 3 van TOP uit district Gouda. Allemaal bekenden en
teams uit de directe omgeving, lekker dichtbij dus.
Even de spelers op een rijtje:
Rob: 6 wedstrijden gespeeld en zoals gewoonlijk de meeste gewonnen.
16 punten. Een opmerkelijke wedstrijd tegen Piet van de Wereld van
Flamingo’s die Rob in een spannende 5 setter niet wist om te zetten in
een winstpuntje.
Ab: 6 wedstrijden gespeeld. 12 punten. Een fantastische wedstrijd tegen
Ilac waar hij 3 punten wist weg te slepen.
Robin: 7 wedstrijden gespeeld. 4 punten. Speelde duidelijk onder zijn
niveau, alleen de laatste wedstrijd tegen Flamingo’s heeft hij laten zien
dat hij het een en ander nog steeds in huis heeft. Volgend seizoen beter.
Erik: 4 wedstrijden gespeeld. 5 punten. Had aangegeven dat hij in
verband met zijn werk alleen op vrijdag kan spelen. Heeft toch twee
keer meegedaan op de dinsdag. Moest in het begin toch bekennen dat
de tafel toch iets kleiner was dan hij dacht. Prachtige wedstrijd om te
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zien tegen Gerard Krijgsman van TOP 2 die Erik in zijn voordeel besliste.
In de laatste wedstrijd tegen Flamingo’s prima in vorm.
Arjan: 1 wedstrijd als super invaller tegen TOP 3. 1 punt gepakt. De vele
malen dat hij tegen ons speelde op de maandag en de donderdag heeft
duidelijk vruchten afgeworpen.
Peter: 5 wedstrijden gespeeld, 5 punten. In het begin niet aanwezig
omdat hij voor het eerst een vakantie had (gekregen omdat hij 60 jaar
werd) en tijdens de 2e helft van de competitie zijn batje kwijt was.
Ondanks rondvragen en e-mailen geen reactie en niemand die hem in
zijn tas terugvond. Moest dus een nieuwe kopen. Was dus even wennen.
De dubbel: 5 punten en dus wel een aardig resultaat.
Tegen TOP 2 hebben wij als team in de return een 5-5 eindstand bereikt
en hiermee een beetje geschiedenis geschreven omdat dit het hoogste
aantal tegenpunten in deze competitie was.
We zijn met 48 punten op een welverdiende 3e plaats geëindigd.
Als het goed is gaan we in het voorjaar weer met dezelfde opstelling
verder.
Team 3
Team 3 is dit jaar gedegradeerd. Er zijn van die competities dat ineens
alles tegenzit. Wedstrijden in 5 sets verliezen met een laatste set van
15-13 bijvoorbeeld. Niet een kee,r maar met een grote regelmaat. Nou
komt ons team meestal wat laat op gang, temeer als we in verschillende
samenstellingen spelen, maar het heeft ons dit jaar de "kop" gekost. Op
het einde waren we weer op ons oude niveau en speelden we tegen de
titelkandidaat nog 5-5.
En dat in een competitie dat onze invallers uitstekend presteerden.
Jasper spande zelfs de kroon: op 1 avond in 2 teams spelen en dan
gewoon 6 wedstrijden winnen. Achteraf bleek dat er een nieuwe NTTB
regel bestond die dat verbood, zodat we misschien nog een boete
tegemoet kunnen zien en strafpunten. Hoe dan ook het zal ons niet
helpen en ook niet onze degradatie voorkomen. Desondanks Jasper
nogmaals bedankt voor het invallen, je speelde groots.
Denk niet dat we bij de pakken gaan neerzitten, volgend jaar gaan we
er gewoon weer tegenaan al blijft de gezelligheid bovenaan staan.

partijen als in heel zijn debuutseizoen een paar jaar terug: 2.
Vervolgens werd thuis overtuigend met 8-2 van TOP 6 gewonnen. Jake
kon zijn blijdschap niet goed verbergen, want hij won drie partijen en de
dubbel.
Een week later volgde thuis de eerste nederlaag van het seizoen: 4-6
tegen OTTV 3. Jake had veel pech en André kon niet net voluit spelen
vanwege zijn rug. Bij ISV-Gouda 2 had André naar eigen zeggen beter
thuis kunnen blijven, want hij moest drie partijen weggeven. De
gevreesde smashes en hoge opgooien van Lindeboom waren die avond
dan ook zeer schaars. Toch werd het nog 5-5 in de stroopwafelstad.
De weken daarna bleef André last houden van zijn rug en kon hij helaas
niet meer in actie komen en was Jasper zijn ‘vervanger’.
Stetter gaf meteen zijn visitekaartje af door (net als Jake) alledrie de
partijen te winnen bij Kwiek in Waddinxveen (8-2). Ook thuis tegen Pitt
‘75 8 had Jasper een hattrick moeten maken, ware het niet dat hij de
vijfde set met een 10-2 voorsprong uit handen gaf. Bij TOP 6 in
Haastrecht werd het 5-5. Na negen sets stonden de heren met 5-4
achter en werd gevreesd voor een nederlaag, maar onverwachts bleek
Arjan aan het einde van de avond beter te kunnen schuiven dan Adrie
Brouwer de Koning, dé onbetwiste schuifspecialist van Haastrecht en
verre omstreken. Het was ook naar eigen zeggen de zwaarst bevochten
overwinning ooit en de partij duurde zeker drie kwartier. Met 2 punten
achterstand op nummer 1 OTTV 3 trok Smash 4 vol goede moed naar
Ouderkerk aan den IJssel met de bedoeling het gat te dichten. Echter,
men verloor voor de tweede keer met 6-4 en zo werd het gat alleen
maar groter. In de twee avonden daarna werd er alles aan gedaan om
nog bij te komen (Kwiek thuis, 8-2; ISV-Gouda thuis, 7-3), maar het
mocht niet meer baten.
Ondanks er net naast het kampioenschap is gegrepen, overheerst de
tevredenheid. Immers, de doelstelling was lijfsbehoud en dat is mede
door vier hattricks van Jasper ruimschoots gelukt. Afgezien van het
blessureleed van André was het een geslaagd seizoen vol sportiviteit,
gezellige tegenstanders (op één meneer na dan) en mooie wedstrijden.
De heren staan te trappelen om eind januari weer te gaan spelen en er
wordt gehoopt op een succesvol herstel en spoedige rentree van André.

Terugblik op najaarscompetitie Smash KC 4
De kenners rekenden erop dat de heren van team 4 na de promotie een
zwaar seizoen zouden hebben in de 5e klasse, maar niets was minder
waar. Uiteindelijk zijn André, Jake, Arjan en Jasper met 63 punten 2e
geworden met slechts 2 puntjes minder dan de kampioen.
Op de eerste avond uit bij Pitt ’75 8 in Capelle aan den IJssel namen de
boys een 4-6 overwinning mee naar huis. Arjan won gelijk net zo veel
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Eindstanden senioren najaarscompetitie 2008
3e klasse poule 31
Smask KC 1
Vriendenschaar 9
TOP 4
OTTV 1
TOGB 5
Flamingo’s 3

3e klasse poule 32
10
10
10
10
10
10

-

75
62
45
43
40
35

4e klasse poule 32
Pitt ’75 4
Trefpunt 2
Vriendenschaar 10
ATTC Freepack 7
ISV-Gouda 1
Smash KC 3

TOP 2
TOP 3
Smash KC 2
Ilac 4
ATTC Freepack 3
Flamingo’s 2

10
10
10
10
10
10

-

73
52
48
46
41
40

10
10
10
10
10
10

-

65
63
55
48
38
31

5e klasse poule 61
10
10
10
10
10
10

-

62
61
59
49
43
26

OTTV 3
Smash KC 4
TOP 6
ISV-Gouda 2
Kwiek 7
Pitt ’75 8

Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2008
Naam
Rob Stigter
Rokus van de Bas
Jasper Stetter
Arie Kruijs
Sjaak Ouwerkerk
Pieter van de Bas
Ab Muilwijk
Arjan Versluijs
Jake Constable
Erik Heijkoop
André van der Linden
Cees de Gruyter
Jan Lindsen
Peter de Heij
Henk Beljaars
Robin van Randwijk
Stefan de Ruiter
Rob Stremme

Team

Gespeeld

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

18
9
18
30
27
15
18
30
30
12
12
24
21
15
9
24
18
21

(bron: www.smashkc.nl gelukkig)
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Gewonnen Percentage
16
8
15
24
21
11
12
18
17
5
5
9
7
5
2
4
3
0

89%
89%
83%
80%
78%
73%
67%
60%
57%
42%
42%
38%
33%
33%
22%
17%
17%
0%

Goed daar gaan we weer. Wat hebben we dit seizoen weer bij elkaar
gespeeld. Nieuw in deze lijst is onze ex-kerstboomverkoper Stefan de
Ruiter. Hij speelt in het derde team. Ook dit seizoen speelde er maar
drie spelers alle wedstrijden mee. Net als de vorige editie is dat Jake
maar nu aangevuld met Arie en Arjan.
Voor de derde keer achter elkaar (een record trouwens) staat Rob
Stigter bovenaan in deze lijst. De eerste keer met een score van 95%
(21/20), de tweede keer met 100% (12/12) en nu dus met 89%
(18/16). Rokus kwam ook tot dit percentage, maar speelde maar drie
wedstrijden. Nu we het toch over records hebben. Rob Stremme staat
voor de derde keer achter elkaar onderaan in deze lijst. Kom op Rob,
wegwezen van die laatste plaats.
De grootste stijger dit seizoen in plaatsen dan is voor 2 spelers uit het
eerste. Moest ook wel hè, mannen. Pieter en Sjaak gingen allebei 8
plaatsen omhoog. We zullen zien of ze zich volgend seizoen op deze
positie kunnen handhaven. De grootste zakker dit seizoen is voor André
van der Linden. Hij zakte 8 plaatsen naar beneden.
Als we naar de procenten kijken komen we ook uit in het eerste team.
Daar zijn drie spelers die 40% of meer stegen. Pieter en Arie gingen met
40% omhoog terwijl Sjaak er nog 1% bovenop deed. Opvallend is dat
10 spelers minder in % speelden dan vorig seizoen. Henk speelde het
zelfde percentage bij elkaar in exact hetzelfde aantal wedstrijden.
De grootste daler in % is voor dezelfde speler die het meest aantal
plekken zakte. Ook deze eer is voor André. Gefeliciteerd. De dubbel is
voor jou. Vorig seizoen won Robin nog deze dubbel.
Kijken we nog even naar de gemiddelden. We speelden dit seizoen met
18 spelers in 4 teams. Dat is 4½ speler gemiddeld per team. In totaal
behaalde de Smash teams 212 punten. Dat is weer 53 gemiddeld per
team en dat komt uit op bijna 12 punten per speler. Het gemiddelde in
procenten komt uit op 51.1% per speler.

Kersttoernooi 2008:
Zaterdag 20 december waren er weer clubkampioenschappen bij Smash.
In diverse poules streden 19 spelers om de hoofdprijzen.
In de B-poule enkel, dat bestaat uit team 3, 4 en recreanten, werd er
gestreden in 2 poules.
De twee beste spelers uit beide poules gingen door naar de halve
finales. Dat waren Cees de Gruijter, Rob Stremme, Arjan Versluijs en
Stefan de Ruiter. Cees speelde tegen Arjan in een ware schuifthriller.
Cees ging er nipt met de winst vandoor. In de andere halve finale won
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Stefan zeer verrassend toch wel van Jasper (de kampioen van 2007). De
finale ging dus tussen Cees en Stefan. Uiteindelijk ging Cees er met de
winst vandoor en werd zodoende clubkampioen van de B-poule. Vorig
jaar was Cees nog tweede. Gefeliciteerd.
Er was ook nog een B-poule dubbel. In deze poule deden 4 dubbels
mee. De tweede prijs werd gewonnen door het koppel Jake Constable en
Jasper Stetter. De winnaars van de B-poule zijn Cees de Gruijter en Rob
Stremme geworden. Voor Rob een mooie opsteker, omdat het
competitieseizoen nogal teleurstellend verliep en voor Cees een heuze
dubbel, want hij pakte ook de enkeltitel. Knap gedaan, Cees.
Het dubbel in de A-poule werd gespeeld met vijf koppels. Erg
opmerkelijk werd er gekozen om de dubbels 1 voor 1 te spelen. Dit
duurde wel een beetje erg lang Jan. Maar goed zo kon je wel lekker
uitrusten en was het goed voor de omzet van de bar. Dat dan weer wel.
Er waren een hoop mooie partijen als ik het zelf mag zeggen. Zo speelde
Ab en Peter twee ware trillers tegen Arie en Arie en tegen Sjaak en Erik.
Verrassend was wel dat Erik en Sjaak er met de titel van door gingen en
zodoende deze prolongeerden. Pieter en Rokus pakte de tweede plaats.
De enkel in de A-poule werd gespeeld in drie poules van vier spelers. Er
waren drie geplaatste spelers die de poule aanvoerden. Dat waren
Rokus, Arie Haasnoot (Peter zijn teammaat bij TOP) en Peter zelf. Niet
de Heij maar dat mag duidelijk zijn. Ook hier gingen de nummers 1 en 2
door aangevuld door de twee beste nummers drie. Deze gelukvogels
waren Erik en Peter de Heij. Deze Peter speelde tegen die ander Peter
en het zal u niet verbazen dat Peter won. Sjaak moest het opnemen
tegen Ab, Erik tegen Arie Haasnoot en de vierde kwartfinale ging tussen
de gebroeders van de Bas. Hier speelde Pieter misschien wel 1 van zijn
beste wedstrijden ooit en maakte het Rokus erg moeilijk. Helaas voor
hem niet te moeilijk.

Ook deze wedstrijd werd een thriller. Net als de laatste twee finales
tussen deze twee kemphanen. De eerste game had Peter en gamepunt,
maar ging Rokus er met de winst vandoor. De tweede game ging net
anders om. Nu kon Rokus het niet afmaken op 10-8. De derde en vierde
game gingen ook om en om. Wat volgde was een alles beslissende vijfde
game. Hier nam Peter een 3-0 voorsprong. Rokus ging en daarna erop
en erover. Er werd gedraaid bij 5-3 voor Rokus. Vervolgens werd het
iets van 6-6 en 8-8. Daarna pakte Rokus de laatste 3 punten voor de
neus van Peter en werd zodoende voor de vijfde keer clubkampioen.
Rook nogmaals gefeliciteerd. Het was een fantastische wedstrijd om te
spelen, maar ook om naar te kijken. Het publiek had genoten.
De grote beker is nu definitief voor jou. Je wilden geen bekers als prijs,
maar omdat je de grote nu voor de vijfde keer hebt gewonnen mag je
hem houden. Je had hem al eerder mogen houden want je won hem ook
al eens drie keer achter elkaar. Henk mag dus voor volgend seizoen
minimaal 1 nieuwe beker gaan kopen.
De prijsuitreiking ging deze keer zonder een afvaardiging van onze
hoofdsponsor Keukencentrum Schoonhoven. Helaas kon Cees Flipse
wegens ziekte niet aanwezig zijn. Alle prijswinnaars kregen net als de
laatste jaren allemaal een enveloppe. Of dat ook bij de volgende
kampioenschappen het geval is wordt weer beslist op de aankomende
ledenvergadering. Jan Lindsen moeten we verder nog bedanken voor
het werk als wedstrijdleider van deze dag en Rokus voor het maken van
de schema’s. Ook Jan zijn dochter Laura en schoonzoon bedankt voor de
hulp achter de bar.

Tussendoor werden er nog diverse foto’s gemaakt. Ook de teamfoto’s
werden opnieuw gemaakt voor deze website. Een stand-in voor team 4
moest ervoor zorgen dat André er straks ook op staat.
Door naar de halve finales gingen Sjaak, Peter van den Heuvel, Arie
Haasnoot en Rokus. Sjaak moest het opnemen tegen Peter. Peter gaf
Sjaak geen kans en ging er met de winst vandoor en plaatste zich als
eerste voor zijn tiende finale. Rokus kwam als winnaar uit de andere
finale. Hij moest nog wel een game afstaan aan Arie maar kwam verder
niet in gevaar.
De twee beste spelers van Smash stonden zodoende voor de vijfde keer
tegenover elkaar in de finale. Voor Rokus was dit ook alweer zijn achtste
finale.
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Wist u dat ... :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nu team 3 is gedegradeerd Rob Stremme is gesignaleerd op de
maandagavondtraining en hij absoluut goed voor de dag wil
komen tijdens de nieuwe competitie;
team 3 door het oog van de naald is gegaan;
je bij degradatie niet perse hoeft te degraderen;
??????
leesbevestigingen er niet voor niets zijn;
met ingang van 1-1-2009 de nieuwe SAS-omgeving van de
NTTB weer wordt geactiveerd;
de wedstrijdsecretaris de teams ook hier vast moet gaan leggen;
verwacht wordt dat de uitslagen hier worden vermeld;
dit voorlopig in 2009 een testomgeving zal zijn;
dit in 2010 definitief moet gaan worden;
dan de teams alsmede de uitslagen hier vermeld moeten gaan
worden;
de WS dan graag alle uitslagen door wil krijgen;
de digitale wereld steeds groter wordt;
Rokus inmiddels ook 30 is;
Sjaak zijn handtekening 375,00 Euro kon opleveren;
dat kwam omdat hij zelf 2x met een foto in de Lekstreek stond;
Sjaak de Lekstreek vergelijkt met de VI;
zijn adres bekend is bij de NTTB;
de Wehkamp zelfs naar Sjaak heeft geïnformeerd;
Sjaak de fotograaf heeft omgekocht met 10 drankjes;
Sjaak het moest doen met een oplage van slechts 220.000
stuks;
er dan ongeveer 100.000 vrouwen naar hem hebben gekeken;
hij vroeger op ballet heeft gezeten (zie spagaat op de foto);
er bij Jake een H op zijn trainingspak ontbreekt;
wij denken dat hij die zelf heeft verwijderd;
u zich nu afvraagt waar dit over gaat;
als je regelmatig op de maandagavond afwezig bent dit wel zou
weten;
de naam van Jake zijn kleinzoon minimaal met Mc moet
beginnen;
wij ons afvragen of dit een Chicken of een Kroket is;
Arie op twee teamfoto’s staat;
André iets is aangekomen;
hij dit niet in de gaten heeft;
Jake inmiddels met de VUT is;
hij daardoor regelmatig komt trainen;
hij een geboren scheidsrechter is;
hij vijf partijen telde die Rokus speelde;
Rokus ze alle vijf won;
Rokus en Jake samen aan de bar zaten na elke partij;
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Stefan binnenkort een mepverbod krijgt opgelegd
(tegenstanders klagen steeds over blauwe plekken na een
smash)?
Stefan 'aardig gek' is;
Sander helemaal weg is van jumpstyle-muziek;
Martin een hekel heeft aan muziek waarbij 'eentje de hele tijd
met een hamer staat te hengsten';
Peter 'B' en Robin steeds stiller worden bij voetbaldiscussies;
Arjan een steeds grotere mond gaat krijgen wat betreft
voetbalzaken;
Niek van TOP 3 er nog steeds ziek van is;
Jan Willem voor volgend jaar een dubbelmaat wil.

Sfeersnuivers:
Binnenkort is er op onze website een link te vinden die verwijst naar de
enige echte sfeersnuivers van Smash.
Hoe het er allemaal uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk maar
hou de site in de gaten.

Van de recreanten:
Het is er de laatste tijd niet rustiger op geworden op de
donderdagavond. Na de rentree van Frans hebben we weer twee leden
mogen verwelkomen: De Heij ‘Eddie’ junior en Sander Kooiman.
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Ook weten competitiespelers (met name als het seizoen even is
afgelopen) de weg naar de donderdagavond steeds beter te vinden.
Hopelijk kunnen de ‘sfeersnuivers’ Wil weer snel begroeten, die tijdens
dit schrijven heeft te kampen met een longontsteking, iets wat Wil zeker
niet kan gebruiken. Gelukkig was de andere pechvogel, Ton, na zijn
black-out al weer snel op de donderdagavond te bewonderen.

Babbeltje met...:
Onze oud voorzitter, speler van het derde en sinds een paar weken
clubkampioen van de B-poule Cees de Gruijter

Even terug naar de nieuwe aanwinsten. Øyvind blijkt net zulke
mazzelballen te kunnen slaan als zijn vader, maar gaat buiten dat
steeds beter spelen. Hetzelfde geldt voor Sander. De 19-jarige
Ammerstollenaar gaat per week vooruit, zeker nu hij een goed batje
heeft aangeschaft. Schuiven wil nog niet echt lukken, maar zijn smashes
zijn inmiddels befaamd. Sander kwam overigens bij onze vereniging
terecht via de collega van zijn moeder, haar dochter en daar weer een
neef van die bij onze club speelt (is het nog te volgen?), dus zo ziet u
maar weer dat connecties heel handig kunnen zijn!
Wie zullen we in dit nieuwe jaar welkom mogen heten? Het gezegde
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, gaat natuurlijk ook voor de
donderdagavond op, al zijn avonden waarop het soms even net iets
minder druk is ook heel gezellig. Nieuwkomers die plezier, gezelligheid
en sportiviteit hoog in het vaandel hebben staan, zullen door de hechte
groep warm worden onthaald.

Indeling voorjaarscompetitie
Let op dat dit bij het drukken van het clubblad nog niet de definitieve
indeling is. Hou dus de site of het publicatiebord goed in de gaten.
2e klasse poule 2.1

3e klasse poule 32

Smask KC 1
ATTC Freepack 2
Dordrecht 5
Pitt ’75 1
Phoenix 2
VVV 4

Smash KC 2
TOP 3
Pitt ’75 3
Vriendenschaar 10
Trefpunt 2
OTTV 1

Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
Opleiding:
Beroep:
Partner:

Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:

4e klasse poule 33

5e klasse poule 61

Smash KC 3
ATTC Freepack 7
Vriendenschaar 14
Kwiek 4
Flamingo’s 4
OTTV 3

Smash KC 4
Kwiek 8
Vriendenschaar 15
ATTC Freepack 9
Flamingo’s 5
TOP 7
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Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
tegenstander:

Cornelis de Gruijter.
Geen.
9 Maart 1953 te Schoonhoven.
Ammerstol.
LTS en MTS Bouwkunde
Calculator bij een aannemer.
Mijn vrouw heet Greet. Wij hebben drie
kinderen: Dilip (24) uit Sri Lanka, Guido (23) uit
Gouda en Sinta (19) uit Ethiopië.
Gewoon lid. Ben wel jaren terug 1 jaar
voorzitter geweest.
Een hele goeie, haha! Ik ben een verdedigende
tafeltennisser.
Bij het laatste Kersttoernooi werd ik winnaar van
de B-poule in enkel en dubbel.
3.
4e, wordt komend seizoen 5e.
2e klasse.
Heb ik nooit aan meegedaan.
Ik heb nooit echt een makkelijke tegenstander
gehad, ik moet altijd knokken. Nou ja, jonge
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Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid?:

Merk batje:
Merk rubber:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
21 of 11?
Rode op zwarte
opdruk?
District West of
Gouda?
Warm of koud?
Groene of blauwe
tafel?
Forehand of
backhand?
Hobby’s:
Favoriete TVprogramma:
Eten:
Drank:
Auto:
Mooiste vrouw:
Vakantie:
Levensmotto:
Vertel iets
verrassends over
jezelf:

gasten die aanvallen heb ik vaak iets
makkelijker tegen.
Bert Benschop, die was ook vaak kampioen.
Vanaf 1968. Ik ben dus een lid van het eerste
uur. Ben op m’n 15e begonnen bij JSS, dat in
1968 opging in Smash. Ik speel nu al 40 jaar
competitie.
Geen idee, dat was in de aanbieding bij Blokker.
Rubber dat zo dood is als een pier en dat aan
weerskanten.
Al mijn ambities heb ik verwezenlijkt. De
ambitie die ik nu heb is gewoon eens de week
gezellige tafeltennisavond hebben.
Nee.
Voetbal kijk ik graag, ik heb het zelf nooit
gespeeld. Ik durf het nu bijna niet te zeggen,
haha, maar mijn favoriete club is Feyenoord.
Dat ik 2e klasse gespeeld heb.
De recentelijke degradatie naar de 5e.
Tot de 11 vind ik best.
Ik wist geen eens dat er een opdruk op de
balletjes stond, haha!
West, maar de teams moeten wel een beetje in
de buurt zijn.
Koude zaal.
Maakt mij niks uit.
Verdedigen doe ik met mijn backhand en
aanvallen met mijn forehand.
Eén keer in de week zwemmen, voetbal kijken,
soms naar de sauna gaan.
Toen was geluk heel gewoon, ’t Zonnetje in
huis, dat soort programma’s.
Ik lust alles en zo zie ik er ook uit, haha!
Glaasje whisky.
Ik had een Ford Focus C-Max, maar die heb ik
onlangs in elkaar gereden in Polsbroekerdam.
Mijn eigen vrouw natuurlijk!
De laatste keer ben ik in Indonesië geweest:
Sumatra, Java en Bali. Vond ik erg mooi.
Van het leven genieten!
Dat ik nooit verwacht had dat ik kampioen zou
worden bij Smash.

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN

Inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
Actuele uitslagen van alle teams + statistieken;
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;
En nog veel meer informatie over onze vereniging.

WWW.SMASHKC.NL
Altijd de moeite waard om te kijken.
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