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Van de voorzitter: 
 
De vakantie is weer voorbij en de competitie is inmiddels alweer 
begonnen. Er is het en ander gebeurd bij Smash KC. 
 
Ten eerste de geboorte van hun eerste kindje bij Peter en Carola van 
den Heuvel, een zoon met roepnaam Bart. Namens alle leden en 
aanverwante van harte gefeliciteerd met de jonge telg. 
 
Daarnaast is er nieuwe clubkleding besteld, welke half oktober zal 
worden geleverd. Tevens was er een renovatie van de 
herendoucheruimte, welke is voorzien van een nieuwe achterwand en 
ziet er weer geweldig uit. Ten slotte begaf onze boiler het ook waardoor 
we genoodzaakt waren een nieuwe te plaatsen. Dit is inmiddels allemaal 
geregeld, zodat een ieder zich tijdens de competitie en trainingen weer 
kan douchen. 
 
Wat de competitie betreft wens ik alle spelers succes. We starten met 
vier seniorenteams: t.w. twee teams in de derde klasse, één team in de 
vierde klasse en één team in de vijfde klasse. 
 
Namens de wedstrijdsecretaris verzoek ik u de speeldata vast te zetten 
in uw agenda. Mocht u niet kunnen, dient u bijtijds voor een invaller te 
zorgen. Bij voorbaat mijn dank. Ten slotte wensen wij de 
competitiespelers veel succes toe. 
 

Van de redactie: 
 

Voor u ligt weer een enorm goed gevuld clubblad van Smash KC. 
Wederom, en ik blijf het elke keer maar weer zeggen, gaat mijn dank uit 
naar diegenen die voor veel leesvoer zorgen. Mannen bedankt. 
 
Sinds kort is Smash ook te vinden op Hyves. Ga naar onze site en klik op 
de banner. Als jullie nog leuke foto’s hebben, kunnen jullie die daar 
plaatsen. 

 
 

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. 
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• 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. 
 

Internetpolls 
 

Hier de laatste 2 internetpolls. Iedereen bedankt voor het stemmen. 

 

Airco bij Smash? 

      Aantal stemmen 10 

Uitslag : Zeker doen    8 

  Goed idee    2 

  Waarom dan?    0 

  Zeker niet    0 

  Geen idee    0 

 

Kersttournooi enkel en dubbel 

      Aantal stemmen 9 

Uitslag : Alles op zaterdag   4 

  Op vrijdagavond dubbel en 

   zaterdag overdag enkel  5 

  Geen mening    1 

  

(bijgewerkt tot 21-9-2009)  
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Seniorencompetitie: 
 
Na deze lange zomerperiode gaan we in de week van 14 september 
weer beginnen aan de najaarscompetitie. Helaas hebben wij afscheid 
moeten nemen van een aantal spelers. 
Van het eerste team hebben Rokus en Pieter te kennen gegeven meer 
aandacht te geven aan hun tenniscarrière en hebben zich daarom niet 
meer beschikbaar gesteld aan het team. Hierdoor en het feit dat de 
afstand naar andere verenigingen eigenlijk te ver zou worden, is 
besloten te gaan tafeltennissen in de 3e klasse van Gouda. 
 
Ook in team twee hebben wij afscheid genomen van Rob Stigter en Erik 
Heijkoop. Rob heeft reeds geruime tijd last van zijn schouder en heeft 
aangegeven da rust beter is voor zijn schouder en dus niet meer wil 
spelen. Erik zegt eigenlijk te weinig tijd te hebben voor de competitie, 
omdat hij nog veel andere dingen wil doen en ook hij stopt er mee. 
 
Door hun promotie naar de 4e klasse van team 4 en door de degradatie 
van team 3 naar de 5e klasse zijn de teams onderling van nummer 
verwisseld en spelen Cees, Jan, Rob en Stefan nu als team 4 en Arjan, 
Jake, Jasper en André nu als team 3. Wij zullen de ontwikkelingen van 
deze beide teams erg in de gaten houden deze competitie, misschien 
zorgt team 3 weer voor een verrassing en staan zij straks weer 
bovenaan in hun lijst. Allen veel succes in de komende weken en tot het 
kersttoernooi. 

 
Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2009 

 

 
 

3e klasse poule 31  3e klasse poule 32 
         
Smash KC 1     Smash KC 2    
ATTC Freepack 4     TOP 3    
TOP 4     Ilac 4    
Flamingo’s 2     Pitt’75 3    
OTTV 4     ATTC Freepack 7    
Reeuwijk 1     ATTC Freepack 8    

4e klasse poule 32  5e klasse poule 61 
         
Smash KC 3     Smash KC 4    
IJsselvogels 1     Ilac 5    
Trefpunt 2     ATTC Freepack 11    
OTTV 2     Kwiek 8    
ISV-Gouda 1     IJsselvogels 2    
Pitt’75 4     TOP 9    
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Junioren 
 
Onze redacteur Peter van den Heuvel verzocht mij om iets te schrijven 
over de junioren. Hier zijn we inmiddels weer drie jaar mee bezig, maar 
verloopt moeizaam. De junioren van het eerste uur hier aan de 
Vlisterweg hebben bijna allemaal de vereniging alweer verlaten. Stefan 
en Robin spelen inmiddels seniorencompetitie. 
 
Een nieuwe lichting jongens uit Ammerstol hebben zich aangemeld, 
waarvan er deze zomer twee zijn overgestapt naar het voetbal. We 
zullen proberen de drie overgebleven jongens het tafeltennissen te 
leren, hetgeen veel training zal vergen. Peter van den Heuvel geeft deze 
jongens 1 keer in de maand een extra technische training. 
De spoeling blijft dun, maar we hopen in de toekomst meer jeugd aan te 
kunnen trekken. 
 
Henk Beljaars 
 
Wist u dat ... : 
 

• Onze vereniging steeds meer aan het vergrijzen is; 
• Dit komt omdat wij ook ouder worden; 
• Wij naarstig op zoek zijn naar jong talent; 
• De douches inmiddels zijn gemaakt; 
• De achterwand er weer mooi uitziet; 
• Hij erg stevig aanvoelt; 
• Wij niet meer bang hoeven te zijn dat Louis er doorgaat; 
• Team 1 en 2 niet willen promoveren naar de 2e klasse; 
• Ik me dan af vraag waar je dan meebezig bent; 
• Wij team 3 in de gaten moeten houden; 
• Team 3 werkelijk op een hoger niveau is gaan spelen; 
• Er nu echt bij getraind moet worden door deze mannen; 
• André en anders over denkt; 
• De invloed van de maandagtrainingen merkbaar zijn; 
• Team 1 en 2 de hete adem van team 3 voelen; 
• Team 4 weer heel graag team 3 wil worden; 
• Team 4 ook wel eens een bloemetje wil verdienen; 
• Dit seizoen daarvoor een uitgelezen kans is; 
• Wij in oktober in ons nieuwe outfit spelen; 
• Peter “B” dit keurig heeft geregeld; 
• Jake langere ritsen krijgt; 
• Arie een speciaal gemaakt broekje krijgt; 
• Team 1 en 4 op vrijdag thuis spelen; 
• En dus team 2 en 3 op de dinsdag; 
• Peter “S” een dikke duim heeft gekregen; 
• Omdat hij verder niets wist te verzinnen; 
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• Peter en Carola trotse ouders zijn geworden van Bart; 
• Onze donateur Klaas dus opa is geworden; 
• Bart een dijk van een gozer is; 
• Ineke Stetter heeft geholpen bij de geboorte van Bart; 
• Er op maandag 31-8 vier TOPPERS aanwezig waren; 
• Stefan gif heeft gesproeid over de tegels; 
• Er nu niks meer groeit tussen de tegels;  
• Sjaak en Bert Heijkoop de douche verder betegelen; 
• Er inmiddels 10 Smash “Hyvers” zijn; 
• Er al maanden twee uitnodigingen uit staan; 
• U ook lid mag worden; 
• Je daar heel makkelijk foto’s kan plaatsen; 
• Jake een Javaanse Jongen is; 
• Waar rook is, ook vuur is; 
• De Schoonhovense Peter met z'n rand- en netballen een 

geluksvogel is; 
• Wij weten wat voor geluksvogel, namelijk een 

schijtlijster; 
• Een bal die richting het publiek vliegt altijd in de buurt 

van Arie ligt; 
• Stefan er nog steeds voor zorgt dat de KitKats 

uitverkocht zijn; 
• Peter “S” Esmeralda een gezellige vrouw vindt; 

 

Mijn tafeltennisverhaal 
 

Mijn tafeltennisverhaal gaat verder met waar ik met het vorige clubblad 
mee eindigde. Ik ga wat vertellen over mijn seniorentijd. 
 
Op je achttiende stap je meestal over van de junioren naar de senioren. 
Tot op de dag van vandaag heb ik het idee dat ik nog een jaar door 
mocht gaan. Helaas zag ik jaren later een administratieve blunder in de 
boeken staan dat mijn geboortejaar geen 72 was, maar 71. Ja, zo ben je 
gauw door je juniorentijd heen. Maar goed. 
 
Samen met Harry van de Broek stapten we dus over naar de senioren. 
Ik weet niet precies hoe het kwam maar we kwamen gelijk in het eerste 
team. Samen met Ab Muilwijk en Angela Bommer (?) begonnen we aan 
de competitie. Volgens mij was dat in de tweede klasse. Best pittig in 
die tijd. Als ik het goed heb degradeerden we meteen. Door school ben 
ik er toen na 1 jaar even tussenuit gestapt. Ik speelde nog wel een 
wedstrijd mee met Jan en Cees in de derde klasse. Een seizoen later 
begon ik in een nieuw team samen met Henk Beljaars, Leon Moor en 
André den Hartog in de eerste klasse degradatie. We werden derde met 
11 punten. Toen speelden we nog met een maximale score van 20. Niet 
verkeerd.  
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Daarna volgden nog twee seizoenen in de degradatiepoule. In dat 
laatste seizoen kregen we versterking van Cees Faay. Ja, daar is hij 
weer. Mijn oud-trainer. André hebben we daarna nooit meer gezien. We 
werden kampioen met 19 punten. We speelden alleen tegen NTTC gelijk. 
Promotie naar de grote eerste klasse. In een poule met alleen maar 
toppers (geen team van TOP trouwens). Wat te denken van Gouda 1 
met Jan van de Pool, Ilac 2 met Tim Daalhof en Sander Schreuder, 
Vriendenschaar 3 en 4 met Bert de Vries, Aad de Beer, Marcel Snippe en 
de gebroeders Heerkens. Een mooie ervaring, maar we eindigden met 4 
punten op de zevende plaats. Alleen TZM hielden we onderons, maar 
daardoor mochten we het een jaar later nog een keer proberen in deze 
topklasse. In dat seizoen werd de puntentelling anders. Niet de 
maximale 20, maar 100 punten konden nu worden gehaald. We 
begonnen met een 7-3 op Kwiek, maar daarna volgde nog 1 gelijk spel 
en louter nederlagen. Zelfs drie keer achter elkaar een 10-0.  
 
Najaar 1996 wordt het opeens. Ik zie teams als Dordrecht enz. We 
spelen dus afdeling Holland West. Nu heet deze afdeling West. Prima. 
We komen uit in de eerste klasse. We worden derde met 50 punten. 
Ikzelf speel een percentage van 67% bij elkaar. 
 
In het najaar van 1997 verlaten Kees en Leon het team. Hun plaats 
wordt ingenomen door Pieter en Rokus van der Bas. Onze vierde man is 
nog steeds Henk. We worden derde. Rokus speelt 73% in zijn eerste 
seizoen. Het seizoen erna worden we weer derde. Henk speelt in dat 
seizoen 44% (4/9) bij elkaar. Ik denk aan een record. 
 
In het voorjaar van 1999 spelen we promotieklasse. Ik mis dus ergens 
een kampioenschap. Ik zie op het schema ook een nieuwe speler. Hans 
Tigges komt over van Bat uit Benschop. Hans speelde voorheen ook 
landelijke competitie diverse Haagse teams. Door een blessure kom ik 
maar 4 wedstrijden in actie. We degraderen naar de eerste klasse. 
 
In het voorjaar van 2000 spelen we, zonder Pieter en Henk, weer een 
kampioenschap bij elkaar. We halen 71 punten. Zelf speel ik met 80% 
een zeer goed seizoen. We spelen onder andere tegen RoTeKa in een 
garage. Bij TOG uit wordt het erg laat. Er stonden daar een partij tieten 
achter de bar, niet te geloven. We keren dus terug naar de 
promotieklasse om er ook nooit meer uit te degraderen. We worden 
gelijk tweede. Ik speel wederom een fantastisch seizoen met 81%. 
 
Een seizoen later hebben we mazzel dat we niet degraderen. We zitten 
in een poule met Avanti 3, Gouda 1 en Play Fair. Door het niet opkomen 
tijdens de kampioenswedstrijd van Play Fair krijgt Gouda 10 punten in 
mindering. Bij hetzelfde Play Fair verliezen wij met 8-2 en komen 
daardoor 2 punten te kort. Door wat lobbywerk van Peter en Hans en de 
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nodige gezelligheid verandert onze tegenstander de uitslag in 6-4. We 
blijven erin. 
 
Najaarscompetitie 2001 is het nu. We worden derde maar het verhaal 
van die competitie gaat over de laatste wedstrijd. Wij hebben officieel 
nog 2 punten nodig en onze tegenstander Salamanders maar 1. Ja wat 
doe je dan. Zullen we erom spelen en later 5-5 invullen. Wij waren voor, 
al waren we niet bang om die twee punten halen. De tegenstander niet. 
Oké, dan spelen we erom. Wordt het gewoon 10-0 voor ons. Ja dan 
laten wij het ook staan. 
 
Het verhaal van voorjaar 2002 is eigenlijk dat SNS Gorkum een 
keuzeplaats kreeg in de hoofdklasse. Onze poule bestond opeens uit vijf 
teams. Dit moest het dan worden en dat werd het ook. We werden 
kampioen. Een hoogtepunt uit de Smash-historie. Nooit eerder speelde 
er een team van Smash zo hoog. In die hoofdklasse vechten we vanaf 
het begin tegen degradatie. Thuis tegen TOGB laten we het vooral 
liggen. TOGB gaat met z’n tweeën en een 6-4 overwinning op zak 
huiswaarts. Tegen Rijnsoever doet ene Marco Checky (?) mee. Die 
speelde alleen tegen ons mee. Mede door deze voorvallen degraderen 
we met opgeheven hoofd en 43 punten terug naar de promotieklasse. 
We verloren geen 1 keer met 10-0 en ook niet met 9-1. Het was gewoon 
jammer, maar helaas. Rokus kwam tot 56%, ikzelf 47% en Hans 30%. 
Niet gek. 
 
Tijdens de najaarscompetitie kwam het verval. We worden derde met 49 
punten en ik kom wederom tot een heel sterk percentage van 81%. Bij 
Hans slaat echter het noodlot toe. Na vijf wedstrijden moet hij passen. 
De zesde probeert hij het nog en wint er twee, maar het zijn de laatste 
van Hans in het Smash-shirt tot nu toe. Door een chronische 
knieblessure houdt het voor hem op. Jammer. Nils, Arie, Henk en Ab 
proberen het wel maar komen niet tot winst. 
 
De voorjaarscompetitie 2005 gaan we in met Nils als vervanger voor 
Hans. Hij wint twee potjes en laat Bertje de Vries bibberen. We worden 
vierde omdat we de punten van Hans missen. Een jaar later wint Nils er 
trouwens 7. Het gaat beter. We worden weer vierde. Ook aan deze 
samenstelling komt weer een einde. Het wordt het laatste seizoen voor 
Rokus en Nils samen met mij. Ik speel nog een gedenkwaardige partij 
tegen René van Tablo, waarbij het zuurstofapparaat er bijna nog aan te 
pas moest komen en de cola en de marsen me weer op de been hielpen. 
 
Door het wegvallen van mijn teammaten moet ook ik noodgedwongen 
een stapje terugdoen. Ik ga samen spelen met Harry, Ab en Rob in de 
tweede klasse. Voor mezelf niet echt een uitdaging. We worden derde. 
Het volgende seizoen spelen we zonder Harry. Voor het seizoen maakte 
ik een val van de trap. Hierdoor ontstond veel blessureleed. Ik heb er 
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bijna drie jaar later nog steeds last van. Ik kom tot vier wedstrijden. We 
worden weer vierde. Henk 3x, Sjaak 2x en zelfs Rokus maakte 
invalbeurten bij ons. 
 
Aan het eind van het seizoen kom ik met Niek Luuring van TOP in 
gesprek. Hoe het is gegaan weet ik niet meer precies, maar een paar 
weken later belde Frank Mulder van TOP me op of ik bij hun zou willen 
spelen. Ook Taverzo had wat te horen gekregen en ook daar kon ik 
terecht. Zoetermeer is dan toch iets te ver. Ik koos dus voor TOP, maar 
ging er op competitieniveau niet echt op vooruit. TOP was ook 
gedegradeerd naar de tweede klasse. Arie Haasnoot, nu ook lid van 
Smash, maakte het team compleet.  
Natuurlijk werden we gelijk kampioen. Ik stond lang op 100% maar 
helaas lukte het niet. Ik kwam uit op 93%. Terug naar de eerste klasse. 
 
Het eerste seizoen is dan weer een beetje overleven. We werden derde. 
De najaarscompetitie 2008 begonnen we sterk. 23 Punten uit drie 
wedstrijden. Als koploper naar Avanti. Arie kwam nog over van vakantie 
uit Apeldoorn. We gingen kopje onder met 10-0. Nooit eerder verloor 
een koploper een wedstrijd met 10-0. Een primeur. Ook de wedstrijden 
tegen Overschie waren merkwaardig. Thuis wonnen we met 9-1 maar 
uit in Rotterdam wonnen zij met 9-1. Erg vreemd, maar wel waar. 
 
De laatste competitie is misschien wel de allermooiste van allemaal. Het 
uitgebreide verhaal staat op onze site www.smashkc.nl, dus dat ga ik 
niet nog eens herhalen. Het was een zinderende strijd met Combat om 
het kampioenschap wat bij Play Fair in ons voordeel werd beslist. 
 
Dit seizoen kom ik dus wederom in actie in de hoofdklasse; al is het niet 
bij Smash, maar bij TOP. We gaan er wederom voor en zullen wel zien 
of we het halen. De eerste wedstrijd werd een drama. Nooit eerder 
verloor ik in de hoofdklasse een wedstrijd met 10-0. Ach eens moet de 
eerste keer zijn. 
 
In het volgende clubblad kom ik terug op de toernooien die ik door de 
jaren heb gespeeld. Dat zijn er nogal wat, dus weer de moeite waard. 
 
Peter van den Heuvel 

 
Van de recreanten: 
 
Onlangs heeft Ad al zijn donderdagavondenmaten bedankt voor de vele 
gezellige tafeltennisavonden vele jaren lang. Met zijn vrouw Ineke is hij 
afgelopen zomer verhuisd naar Koog aan de Zaan en zodoende kan hij 
niet meer bij Smash blijven spelen. 
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Samen kwamen ze nog even langs om iedereen hartelijk te bedanken en 
trakteerden de aanwezigen en alle consumpties voor die avond waren 
voor hun rekening. Dit gebaar werd zeer op prijs gesteld.  
Ad is een persoon die altijd heel veel belangstelling toont in iedereen en 
altijd in is voor een geintje. En je kunt altijd leuk tegen hem spelen. We 
vinden het daarom heel jammer dat zo’n voorbeeldige recreant als Ad 
de ‘sfeersnuivers’ moet verlaten, maar we wensen Ad en Ineke heel veel 
geluk in Koog aan de Zaan! 
 
Gelukkig vertrekken er niet alleen donderdagavondgasten, maar komen 
er ook bij: dit keer Wilco Verdouw uit Schoonhoven. Een aantal 
proefavonden bevielen zo goed, dat hij besloot lid te worden. Wilco, van 
harte welkom bij de club! 
 
Een uiterst droevig bericht heeft ons bereikt over Ed van Wijngaarden. 
Ed heeft een ongelijke strijd tegen zijn ziekte verloren. Arie is nog bij 
hem op bezoek geweest en was zeer aangedaan. Wij wensen de familie 
van Ed heel veel kracht en sterkte toe. 
 

Babbeltje met...:  
 
…onze jonge ‘sfeersnuiver’ op de donderdagavond, die met tafeltennis 
wil doen wat zijn ouders met schaatsen en zijn broertje met wielrennen 
volop hebben gedaan: successen boeken! We hebben het over Sander 
Kooiman. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Sander Kooiman 

Bijnaam:  Ik heb er wel drie: roodmans / redhead / rooie 
dakduvel. 

Geboren:  1 april 1989 te Ammerstol. 
Woonplaats:  Ammerstol 
Opleiding: ROC BOL Horeca. 
Beroep: Hotelmedewerker in Kinderdijk. 
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Partner: Ja, Ine Coppers. 
Huisdieren: 
Functie bij Smash: 

Een gestoorde kat. 
Recreant. 

Soort tafeltennisser: Ik ben een aanvallende speler die helaas veel 
moet verdedigen. 

Clubkampioen: Nee, heb ik nog nooit aan meegedaan. 
Makkelijkste 
tegenstander: 

Dat zou ik niet weten. 

Moeilijkste 
tegenstander: 

Dat zou ik ook niet weten. 

Hoe lang al lid?: Ongeveer driekwart jaar dacht ik. 
Merk batje: Donic Persson Power AR. 
Merk rubber: Butterfly Sriver FX op beide kanten. 
Ambities in de 
tafeltennissport: 

Vooral gezelligheid! 

Bijgelovig: Ja, ik loop nooit onder een ladder door, haha! 
Mooiste sport na 
tafeltennissen: 

Voetbal. 

Hoogtepunt:  Heb ik niet. 
Dieptepunt: Heb ik ook niet. 
21 of 11? 21 
Rode op zwarte 
opdruk? 

Rood. 
 

Warm of koud? Warme zaal. 
Groene of blauwe 
tafel? 

Groen. 
 

Forehand of 
backhand? 

Forehand. 
 

Bewondering voor: Jason Statham. 
Hobby’s: Films kijken, computeren, gezelligheid. 
Favoriete TV-
programma: 

Bear Grills Ultimate Survival. 

Eten: Frikadel speciaal en eigenlijk al het Hollandse 
eten. 

Drank: Bier. 
Auto: Die heb ik nog niet.. 
Mooiste vrouw: Kate Beckinsale. 
Vakantie: Zuid Frankrijk, spanje, Zwitserland. 
Levensmotto: Life is too short to overthink everything. 
Vertel iets 
verrassends over 
jezelf: 

Personen met rood haar zijn: aardiger liever 
intiemer sensueler en beter in seks, haha! 
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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. 


