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Van de voorzitter: 
 
Wij wensen als bestuur van Smash KC alle leden, donateurs, sponsors 
en adverteerders een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe. Wat zal 
2010 ons brengen? 
Wij hopen een gezond en sportief jaar met veel spelvreugde, want daar 
is het allemaal om te doen. Een stukje gezonde ontspanning, laten we 
dat vooral niet vergeten. 
 
Ondanks ons teruglopende ledenaantal, waar wij niet alleen last van 
hebben als vereniging, hebben wij toch een redelijk succesvol jaar 
achter de rug met een kampioenschap van het vierde team in de eerste 
helft, en het eerste team in de tweede helft van 2009. Tevens was ons 
jaarlijkse Kersttoernooi weer een hoogtepunt met als clubkampioen 
Peter van den Heuvel, welke zich na een aantal jaren weer naar de titel 
speelde. 
 
Wij waren ook zeer vereerd met het bezoek van een aantal oud-leden en 
onze oud-sponsor Cees Flipse. Helaas was onze huidige sponsor wegens 
werkzaamheden verhinderd. 
 
Achter de bar moesten Peter de Heij en Henk met steun van Ab en Peter 
van den Heuvel het gemis van ons vaste koppel Laura en Jan, welke een 
familie feestje hadden, opvangen. Ik wil bij deze nogmaals deze mannen 
bedanken, maar hoop wel dat ons gouden koppel volgend jaar weer van 
de partij zal zijn, want zowel Peter als Henk kwamen niet aan hun 
toernooiniveau toe en werden “vroegtijdig” uitgeschakeld. 
 
Over het Kersttoernooi en het verloop van de competitie kunt u verder 
lezen in ons clubblad. 
 
 

 

 



- 3 - 

Van de redactie: 
 
Wederom ligt er voor u een zeer goed gevuld clubblad. Dank gaat naar 
iedereen die zijn stukje netjes op tijd (en zelfs digitaal) aanleverde.   
 
De laatste drie edities heb ik mijn tafeltennisverhaal verteld. Als u uw 
eigen verhaal zou willen vertellen komt dit zeker in de komende 
clubbladen aan de orde. Een nieuwe rubriek is geboren. 
 
Verder in dit clubblad ziet u een advertentie staan van reisbureau De 
Opmaat. Zij hebben nog steeds de verenigingsactie. Geef tijdens het 
boeken van uw reis onze naam door. U spekt zodoende de clubkas van 
Smash met 1% van uw boekingsbedrag. Dat is mooi meegenomen. 
 
Smash is 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. 

• 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 
 

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

 

Wie wordt er clubkampioen in de B-poule? 

      Aantal stemmen 12 

Uitslag : Cees de Gruijter   0 

  Stefan de Ruiter   3 

   Arjan Versluijs    3 

  Jake Constable    4 

   Jasper Stetter    2 

 

Smash verdubbelt de inleg uit de pot “voor de strijd tegen 

kanker” 

      Aantal stemmen 10 

Uitslag : Ja     9 

  Nee     1 

 

(bijgewerkt tot 3-1-2010)  

 

(advertentie) 

 

 

 

 

Seniorencompetitie 
 
Team 1 kampioen 

 
De afgelopen competitie waren vier van de zes teams in de derde klasse 
potentieel kandidaat om kampioen te worden, t.w. OTTV, Reeuwijk, TOP 
en Smash KC. 
De eerste twee wedstrijden moesten zonder Henk gespeeld worden, 
omdat hij in zijn tweede moederland verbleef, maar de vervangers Ab 
en Peter waren zeker geen verzwakking en deze wedstrijden werden 
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ruim gewonnen. Daarna moesten we uit tegen OTTV, mijn eerste 
wedstrijd wat een debacle. We verloren kansloos met 7-3, alleen Sjaak 
haalde zijn normale niveau met 2 overwinningen en dubbel, Arie en 
Henk waren nergens. Daarna pakten we de draad weer op en vooral 
Peter profileerde zich als een superinvaller en wist van zijn 9 partijen er 
4 te winnen. Het mooie van deze competitie was dat iedereen uit de top 
4 punten tegen elkaar punten verspeelden en wij zodoende ondanks 
onze nederlaag aan kop bleven. De wedstrijd van de waarheid werd die 
tegen OTTV thuis. Er werd exact met dezelfde spelers gespeeld als uit, 
dus de wedstrijd om het kampioenschap. Onze eerste speler Sjaak 
verloor net van Jan van Dam, tot nu toe de man met het hoogste winst 
percentage in deze 3e klasse. De tweede partij werd vrij gemakkelijk 
gewonnen door Arie. Helaas kon ik mijn 1e partij ook niet in winst 
omzetten, waarna Sjaak en Arie als ongeslagen dubbel de zaak weer 
recht konden trekken naar 2-2. De 5e en 6e partij werden gewonnen 
door Sjaak en Arie, dus 4-2 voor Smash KC. De 7e partij werd door Henk 
nipt verloren na een 10-8 voorsprong in de 5e set, dat was even slikken. 
Maar we herstelden ons goed en wisten de laatste 3 partijen in winst om 
te zetten en het kampioenschap veilig te stellen met een 7-3 
overwinning. De laatste wedstrijd was een formaliteit tegen Alphen uit 
2-8. Door Arie zijn 3 overwinningen in de laatste partij werd hij 1e in de 
3e klasse met het hoogste percentage, gevolgd door Jan van Dam en 
Sjaak. 
Tenslotte willen wij Ab en Peter nog bedanken voor het invallen in het 1e 
team en ook meegeholpen hebben aan het kampioenschap. 
 
Henk Beljaars 
 
Team 2 

 
De tegenstanders van team 2 waren dit jaar: 
Ilac 4, ATTC Freepack 7 en ATTC Freepack 8, Pitt 75 3 en TOP 3. 
 
De spelers van Ilac, Pitt en TOP waren voor ons geen onbekenden, we 
hebben er in het verleden vaker mee te maken gehad en dit blijven toch 
lastige spelers. 
De spelers van ATTC waren voor ons nieuw. Zij spelen normaal in de 
regio Gouda en wilden het een keer proberen in onze regio, spelen een 
zeer verdedigend spelletje en waren vreselijk tafelvast. 
Al met al een seizoen met veel ups en downs. 
Als de meest constante speler is Ab natuurlijk ontzettend belangrijk, 
zowel in het enkelspel als met de dubbel (samen met Robin). Zijn 
percentage was dit seizoen 67% en goed voor meer dan de helft van het 
aantal behaalde punten.  
Robin revancheerde zich enigszins van het voorjaarsseizoen door 
gemiddeld 37% te behalen, dus iets meer dan 1 punt per wedstrijd, dus 
ook vrij constant. 
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Peter had een behoorlijke start in de eerste 2 wedstrijden, maar moest 
daarna veel partijen inleveren, speelde onder zijn kunnen maar kon de 
competitie met weer 2 winstpartijen afsluiten. Op wilskracht toch naar 
20%. 
 
Met 39 punten geëindigd op de een na laatste plaats en voor het 
komend seizoen (tevergeefs, red.) weer de 3e klasse aangevraagd, 
omdat wij vinden dat we daar toch in thuishoren. 
 
Peter de Heij 
 
Smash KC 3 met opgeheven hoofd laatste 

 
Stiekem werd er gehoopt op lijfsbehoud in de vierde klasse poule 32, al 
wisten André, Arjan, Jake en Jasper dat dit een zeer lastige opgave zou 
worden na twee promoties in slechts drie seizoenen tijd in exact 
dezelfde samenstelling. Te lastig bleek na afloop. Met 22 punten 
eindigde het derde team stijf onderaan. 
 

· Deze fan steunde Arjan en z’n teammaten naar een 6-4 

overwinning op ISV-Gouda. 
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De eerste wedstrijd waren de heren content met het resultaat: slechts 
met 4-6 verloren van Trefpunt 2, een degradant uit de derde klasse. 
Vervolgens kreeg het team twee bittere pillen voor de kiezen: het 
uitvallen van André wegens aanhoudende rugklachten en een paar 
dagen later een 10-0 verlies bij Pitt 75 4. Thuis tegen ISV-Gouda 1 ging 
het beter met een 6-4 overwinning. Daarna was het even uit met de 
pret: 8-2 verlies bij OTTV 2, thuis met 1-9 verliezen tegen IJsselvogels 1 
en met 10-0 klop bij Trefpunt 2. 
Thuis tegen Pitt 75 4 ging het beter: 5-5. Dat betekent eindelijk weer 
geen verliespartij en een soort van revanche op die eerder 10-0 
nederlaag. De laatste drie partijen gingen steeds met 8-2 verloren (ISV-
Gouda 1-uit, IJsselvogels 1-uit en OTTV 2 thuis). 
 
Ondanks de laatste plaats is team 3 van mening dat het thuishoort in de 
vierde klasse. Afgaande op het resultaat zou men geneigd zijn te denken 
dat dit standpunt niet gerechtvaardigd is. Echter, om de bewoordingen 
van Co Adriaanse te gebruiken: ‘dit is pure scorebordjournalistiek’. Bij 
vele partijen viel het kwartje nét op de verkeerde kant, zodat een 10-0 
verliespartij net zo goed 5-5 had kunnen zijn. Bijna alle vijf-setters 
gingen dan ook nipt verloren met standen als 14-12 in de laatste set. 
Helaas is het verzoek om in de vierde klasse te mogen blijven spelen 
niet gehonoreerd door de wedstrijdleider, dus zullen de boys in de vijfde 
klasse zo snel mogelijk promotie proberen af te dwingen. Met zoals het 
er nu gelukkig naar uitziet mét André als reserve weer in de gelederen. 
 
Team 4 
 
Dit seizoen zijn we gestart in de 5e klasse. We kwamen uit in een leuke 
poule en de afstanden waren eigenlijk ideaal. We mochten beginnen 
tegen Ilac 5 waar we gelijk een leuke winstpartij uithaalden. De 
wedstrijd daarop moesten we tegen ATTC 11 uit Alphen a/d Rijn en dit 
bleken sterke jongens te zijn. We hebben een leuke wedstrijd neergezet 
met een hoog speelniveau. Jammer dat we er niet meer van konden 
maken dan een 6-4 nederlaag. 
De wedstrijd daarop ging het even anders. Op dezelfde dag dat we met 
de opstelling Stefan, Cees en Rob van start moesten gaan, kregen we 
het bericht van Cees dat hij met spit in zijn rug voorlopig gestrekt lag. 
Jan was ook niet in de buurt om in te vallen en we hebben sinds dit 
seizoen geen team meer onder ons om daar een beroep op te doen. Rob 
en ik gaan ervoor knokken dachten we. En dat deden we! Met z'n 
tweeën een 6-4 overwinning tegen TOP 9. De wedstrijd daarop was Jan 
nog niet beschikbaar en moesten we weer met z'n tweeën. Dit was een 
zure wedstrijd met een 8-2 verlieswedstrijd tegen Kwiek 8.  
IJsselvogels 2 uit Moordrecht waren de volgende. Bij hun in de erg 
zanderige kantine/zaal boeken we een 8-2 overwinning met Jan, 
Stefan en Rob.  
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Cees is het weer gaan proberen met een aantal pijnstillers voor de 
wedstrijd en heeft ook weer de nodige punten bij mekaar gespeeld die 
we goed konden gebruiken. We hebben twee keer gelijk gespeeld tegen 
Ilac 5 en ATTC 11 en daarna twee goede overwinningen gepakt tegen 
top 9 en IJsselvogels 2. 
De laatste wedstrijd was tussen ons en Kwiek 8. Hier ging het op de 
tweede en derde plaats. De nummer 1, ATTC 11, stonden 6 punten op 
ons voor. Maar omdat ATTC tegen TOP moest en TOP toch goed 
onderaan stond, was het voor ons niet meer haalbaar om kampioen te 
worden. Met de wedstrijd tegen Kwiek 8 hebben we hard gestreden om 
de tweede plaats maar dit mocht niet baten. We werden derde met twee 
punten minder dan Kwiek en 11 punten minder dan ATTC, die goed 
kampioen geworden zijn. 
Volgend seizoen gaan we het weer proberen en hopen dat toch weer 
door te stromen naar de 4e klasse. 
  
Stefan de Ruiter 
 

Eindstanden senioren najaarscompetitie 2009 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3e klasse poule 31  3e klasse poule 32 
         

Smash KC 1 10 - 65  Ilac 4 10 - 74 
TOP 4 10 - 57  TOP 3 10 - 69 
Reeuwijk 1 10 - 54  Pitt ’75 3 10 - 44 
OTTV 1 10 - 54  ATTC Freepack 8 10 - 41 
ATTC Freepack 4 10 - 36  Smash KC 2 10 - 39 
Flamingo’s 2 10 - 34  ATTC Freepack 7 10 - 33 

4e klasse poule 32  5e klasse poule 61 
         
Trefpunt 2 10 - 71  ATTC Freepack 11 10 - 66 
IJsselvogels 1 10 - 70  Kwiek 8 10 - 57 
OTTV 2 10 - 53  Smash KC 4 10 - 55 
Pitt ’75 4 10 - 47  Ilac 5 10 - 45 
ISV-Gouda 1 10 - 35  IJsselvogels 2 10 - 42 
Smash KC 3 10 - 24  TOP 9 10 - 35 
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Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2009 
 
Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 
     
Arie Kruijs 1 27 22 82% 
Sjaak Ouwerkerk 1 27 21 78% 
Stefan de Ruiter 4 27 19 70% 
Ab Muilwijk 2 30 20 67% 
Cees de Gruijter 4 21 14 67% 
Jan Lindsen 4 21 12 57% 
Arjan Versluijs 3 30 12 40% 
Robin van Randwijk 2 30 11 37% 
Henk Beljaars 1 24 8 33% 
André van der Linden 3 3 1 33% 
Rob Stremme 4 21 6 29% 
Jasper Stetter 3 24 6 25% 
Peter de Heij  2 30 6 20% 
Jake Constable 3 27 3 11% 
 

Persoonlijk heb ik het idee dat dit niet klopt, maar de statistieken op 
onze website liegen er niet om. Misschien dat er ergens namen zijn 
ingevuld om het team te complementeren en zodoende toch drie spelers 
op de lijst te hebben. Trouwens voor ons uitslagensysteem op de site 
kan dit ook niet anders. 
 
Kijken we toch nog even naar bovenstaande lijst. Altijd leuk. Hoe is het 
allemaal gegaan het afgelopen seizoen? Arie Kruijs voert deze lijst aan. 
Niet de eerste keer. De najaarscompetitie van 2005 was hij ook de 
beste. Toen won hij 28 van de 30 potjes en speelde zo een percentage 
van 93% bij elkaar. Nu dus iets minder maar nog steeds niet verkeerd.  
Arie steeg trouwens 14 plaatsen ten opzichte van vorig seizoen en mag 
zich hiermee dus de grootste stijger noemen. 
Voor het eerst onderaan deze lijst staat Jake Constable. Hij behaalde 
een percentage van maar 11%. Jake zakte ook 7 plaatsen, maar moet 
de grootste zakker samen delen met teammaat André. André deed maar 
1 keer mee maar staat wel in de lijst. Mannen gefeliciteerd.  
De grootste stijger qua procenten is ook Arie. Hij behaalde 49% meer 
dan vorig seizoen. Een knappe prestatie al moet er wel bij vermeld 
worden dat team 1 nu een klasse lager speelt. Voor de grootste daler 
qua procenten moeten we in het derde team zijn. Zo haalde André 37% 
minder en Jake zelfs 42% minder. En dat komt weer omdat dit team een 
klasse hoger speelt. 
 
De gemiddelde percentages zij ten opzichte van vorig seizoen hetzelfde 
gebleven. Ook nu speler we 46% gemiddeld bij elkaar. Let wel dat Rob, 
Rokus, Pieter en Erik en niet meer bij staan. Jasper is er nu weer wel bij. 
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Mannen zet hem op in de voorjaarscompetitie. 
 
Benieuwd naar nog meer statistieken van jezelf, een ander, clubs 
en van jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.  

 
 

 

 

 
(Voorlopige) indelingen senioren voorjaarscompetitie 2010 
 

 
 

 

Van de recreanten: 
 

De afgelopen periode hebben zich geen mutaties voorgedaan: er zijn 
dus geen recreanten bijgekomen of afgevallen. 
 
Ook qua sfeer is alles onveranderd gebleven op de donderdagavond. Het 
is altijd uiterst gezellig, dus kom ook eens langs!! De ‘sfeersnuivers’ 
heten u van harte welkom! 

 
Wist u dat de Sfeersnuivers ook een eigen internetsite hebben waar u 
diverse foto’s kunt bekijken? 
Kijk op www.smash-sfeersnuivers.mijnalbums.nl (vraag eventueel aan 
Arjan het wachtwoord). Toets ‘sfeersnuivers’ maar eens in op Google en 
zie daar de eerste foto’s van onze jongens. 

 

3e klasse poule B  4e klasse poule B 
         

Smash KC 1     Smash KC 2    
TOP 2     TOP 4    
Reeuwijk 1     IJsselvogels 1    
Pitt ’75 3     Vriendenschaar 11    
ATTC Freepack 5     Ilac 4    

Trefpunt 2     Pitt ’75 4    

5e klasse poule C  5e klasse poule A 
         
Smash KC 3     Smash KC 4    
Vriendenschaar 12     Kwiek 6    
Taverzo 18     Kwiek 8    

TOP 6     Ilac 5    
Kwiek 7     Vriendenschaar 14    
-     Reeuwijk 3    
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Clubkampioenschappen 2009 
 
Zaterdag 19 december zijn bij Smash weer de jaarlijkse clubkampioen-
schappen gehouden. Ook wel ons Kersttoernooi genoemd. Jan Lindsen 
kon er dit jaar helaas niet bij zijn in verband met zijn 25-jarig huwelijk. 
Rokus had ook deze keer de poule-indelingen gemaakt. Peter de Heij 
fungeerde deze dag als wedstrijdleider. Henk deed het meeste werk 
achter de bar, geassisteerd door Peter de Heij. Andere Peter en Ab 
vervingen hun indien ze zelf moesten spelen. 
 
Deze dag werd er ook geld ingezameld door Peter van den Heuvel. Op 3 
juni 2010 gaan 3 teams uit de Alblasserwaard de Alpe d’Huez 
beklimmen om hiermee de strijd tegen kanker te steunen. 
 
De A-poule werd gevormd door twee poules van 5 deelnemers waarin de 
twee sterkste spelers door zouden gaan naar de halve finale. In de B-
poule deden 8 spelers mee verdeeld over twee poules. In deze poule 
gingen Jasper Stetter, Arjan Versluijs, André van der Linden en Cees de 
Gruijter door naar de halve finales. In de A-poule plaatsen Arie 
Haasnoot, Arie Kruijs, Rokus van der Bas en Peter van den Heuvel zich 
voor de halve finales. 
 
Voordat de halve finales werden gespeeld ging eerst het dubbelspel van 
start. Er waren 9 koppels verdeeld over twee poules. Er was geen A- of 
B-poule. Gewoon lekker met z’n allen bij elkaar. Naar de finale gingen 
de “Bassies” (Rokus en Pieter) en de “Aries” (Kruijs en Haasnoot). 
Uiteindelijk gingen de broers van der Bas er met de winst vandoor. 
Alweer een tijdje geleden. Gefeliciteerd mannen. 
 
De halve finales in de B-poule ging tussen Jasper-Cees en Arjan-
André. Cees versloeg Jasper en Arjan wist André relatief makkelijk opzij 
te zetten. Een finale tussen de slimme vos Cees en de langste spijker 
Arjan. Cees ging er wederom met de winst vandoor. Arjan werd toch 
knap tweede. Mannen gefeliciteerd. 
 
De “Aries” speelden niet alleen als koppel in het dubbel, ook de eerste 
halve finale in het enkelspel ging tussen hen. Het zal u niet verbazen dat 
er een Arie won. Arie Haasnoot plaatste zich als eerste voor de finale. 
Ook zijn eerste finale bij Smash. De tweede halve finale ging tussen de 
kampioenen van de laatste 15 jaar (op 1 jaar na dan) Rokus en Peter. 
Nooit eerder speelden zij een halve finale tegen elkaar. Rokus kon de 
eerste game niet afmaken en gaf deze cadeau aan Peter. Vervolgens 
won Rokus de tweede, Peter de derde en Rokus weer de vierde. Zoals 
de laatste jaren werd het weer een vijfgamer. Rokus kwam op 8-4 maar 
gaf wederom de game weg. Peter won 7 punten op rij en plaatste zich 
voor de finale. 
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De finale ging dus tussen Peter en Arie. Teammaatjes bij TOP uit 
Haastrecht en dan de finale spelen bij Smash. Heel speciaal. Van de 
laatste dertig onderlinge potjes gingen er 28 naar Peter. De finale was 
misschien niet een finale waardig. Arie kwam er niet aan te pas. Mooie 
slagenwisselingen waren er wel. Peter ging er met de winst vandoor 
door Arie in drieën te verslaan en zodoende zijn negende titel te 
behalen. 
 
Ook Cees Flipse en Jan Crama waren deze dag van de partij. Leuk om 
deze mensen er elk jaar weer bij te hebben. Bloemen waren er voor het 
eerste team dat kampioen is geworden in de derde klasse. Een fles 
champagne waren er voor Ab Muilwijk (hij verzorgt de rekeningen), 
Rokus van der Bas (speelschema clubkampioenschappen) en Peter van 
den Heuvel (clubblad en internet). 
 
De pot voor de Alpe d'HuZes werd gevuld met ruim 154 euro. Allemaal 
hartstikke bedankt. 
 

Wist u dat ... : 
 

• je in de maand december de meeste kans hebt één van 
onze spelers tegen te komen; 

• dat komt omdat ze dan zeer zenuwachtig zijn; 
• zij weer hard aan het trainen waren voor het 

kersttournooi; 
• zij dachten dat ze allemaal konden winnen; 
• er uiteindelijk maar 1 heeft gewonnen; 
• Henk de Peter “S” achter de bar stonden tijdens het 

Kersttoernooi; 
• dit kwam omdat Jan 25 jaar getrouwd was en dit moest 

vieren met zijn familie; 
• er toch broodjes en erwtensoep waren; 
• je bij Smash wel mag plakken; 
• de pot van Alpe d’HuZes goed gevuld was; 
• je nog steeds kan doneren; 
• je dit kan doen via www.alpblasserwaard.nl 
• Team 1 graag bloemen ontvangt; 
• ze daarom graag in de derde klasse spelen; 
• Stefan en Emie begin september gaan trouwen; 
• wij allemaal mogen komen op hun feest; 
• Arjan een grote vrouwenversierder aan het worden is; 
• Peter de Heij graag rode wijn drinkt; 
• hij regelmatig het spoor kwijt was tijdens het dubbelspel 

met Henk; 
• er een TOP-finale werd gespeeld, maar ook eigenlijk 

weer niet; 
• Jan Lindsen er volgend jaar weer bij is; 
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• Henk zijn zakjes graag bewaard; 
• Peter 'S' de rekening van de tegenstander altijd heel 

goed bijhoudt; 
• Hij graag penningmeester zou willen worden; 
• Jasper in principe altijd van Arjan wint, behalve met het 

Kersttoernooi (voor de 3e keer achtereen)? 
• Sander de enige recreant was bij het Kersttoernooi; 
• Wij dat onbegrijpelijk vinden; 
• De ballen altijd in de buurt van Arie liggen; 
• Stefan zichzelf aanwees als favoriet voor de B-poule; 
• Stefan veel homeruns maakt; 
• En Peter 'S' nog altijd veel caramboles maakt; 
• Team 4 bij de uitwedstrijd bij Kwiek een fanatieke 

supporter en privé-scheidsrechter had meegenomen; 
• Arie graag in de kont van Henk knijpt; 
• U dit verderop in dit clubblad kunt zien.  

 

Mijn tafeltennisverhaal 
 
Mijn tafeltennisverhaal gaat verder met waar ik met het vorige clubblad 
mee eindigde. Ik ga wat vertellen over diverse toernooien in mijn 
seniorentijd.  
 
De eerste clubkampioenschappen verlopen niet al te best, maar wat wil 
je als je net komt kijken tussen “grote” jongens als Kees Faay, Arie 
Kruijs, Sjaak Ouwerkerk en Leon Moor. Het clubkampioenschap van 
1994 bracht mijn eerste succes. De finale tegen Kees Faay ging zoals 
verwacht. De twee jaar daarna was eenzelfde finale met eenzelfde 
uitslag. De grote beker ging definitief mee naar Bergambacht. Drie keer 
achter elkaar was geen unieke prestatie. Willem van Holten (1974, ‘75 
en ‘76) en Leon Moor (1979, ‘80 en ‘81) gingen mij voor. Zou het een 
vierde keer lukken? Dat zou pas uniek zijn. Het werden er uiteindelijk 
zeven en die zal voorlopig wel even blijven staan. De laatste was 
misschien wel de spannendste van de laatste 10 jaar. 20-15 achter 
tegen Rokus in de derde game. Daarna volgde een waar spektakelstuk. 
Ik wist de partij uiteindelijk te winnen met 23-21. 
Na 2001 ging het allemaal wat moeilijker. Eerst kreeg ik een pak slaag 
van Arie tijdens de halve finale in 2002 en daarna kwam Rokus flink 
opzetten. Van de zeven edities die daarna nog volgden won hij er vijf en 
ik 2. In 2006 won ik de finale tegen Ab en in 2009 tegen Arie Haasnoot. 
Een TOP-finale die geen top was. 
 
Dubbelspeltitels waren er ook, maar zeker minder. Dat komt eigenlijk 
omdat de Bassies vaak in de weg lagen. In 1995 win ik samen met 
maatje Harry het dubbelspel.  
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Het grootste dubbelsucces komt van de Goudse Kampioenschappen. In 
de finale klop ik samen met Henk een ander Smash-duo: Harry en Rob. 
Oké, zij hadden in de voorronden veel sterkere tegenstanders gehad 
maar onze winst was echt super uniek. Nog steeds wordt er over 
gesproken. Rokus telde die partij met een vracht bier achter zijn kiezen. 
Wat een feest. Mijn vader heeft André toen nog thuis gebracht en ook 
André begint er elke keer nog over. 
 
De Goudse kampioenschappen waren verder niet al te succesvol. Twee 
tweede plaatsen in de eerste klasse, een tweede ronde in de Landelijk 
door eerst Edwin Zanen van Vriendenschaar te verrassen en een halve 
finale in de tweede klasse waarin Harry uiteindelijk de overwinning 
kreeg omdat ik in de klasse nooit had mogen meedoen. Bedankt Willem.  
 
Nog meer dubbeltitels win ik samen met Karen Ricken tijdens Gouda 
Gemengd bij Gouda in 1994 en eind jaren negentig samen met Rob 
Stigter tijdens toernooien bij Phoenix Delft en de Open Benelux in 
Deventer. 
 
Die en nog een paar toernooien gingen we elk jaar wel af. Zo waren we 
jaren achter elkaar bij het FVT-toernooi in Rotterdam. In 1995 win ik het 
E-licentie toernooi. Naar Delft en Deventer gingen we ook een aantal 
jaren. Als er een zeer groot toernooi in Breda wordt gespeeld zijn we 
met een hele grote groep van Smash. Leon, Henk, Pieter, Rokus, ikzelf, 
André en misschien nog wel een aantal waren van de partij. 
 
Tijdens een toernooi van 21Up uit Rotterdam komt Smash goed voor de 
dag. We winnen niet maar een tweede prijs voor mezelf, een derde voor 
Rokus en een vierde voor Henk mag toch als een goede prestatie 
worden gezien. Vriendenschaar-TOP 12 was ook wel aardig, maar echte 
resultaten waren er niet. Rokus kwam nog wel een keer in de finale 
ronde. 
 
De clubkampioenschappen bij TOP worden de laatste tien jaar 
gedomineerd door teammaat Frank Mulder. Arie Haasnoot heeft het 
toernooi ook al een keer gewonnen. Het moet er dus een keer van 
komen al blijft die lange Mulder een lastig obstakel. Twee keer ging de 
finale dik verloren. 15 Januari volgt weer een kans. 
 
De laatste drie clubbladen heeft u mijn tafeltennisverhaal kunnen lezen. 
Soms misschien een beetje langdradig maar toch wel leuk om te lezen 
hoop ik. Nog leuker zou het zijn als iemand anders ook zijn verhaal zou 
willen vertellen. Ik zou zeggen kom maar op.  
 
Peter van den Heuvel 
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Babbeltje met...:  
 
…een teamgenoot van Peter van den Heuvel bij TOP, ons 
maandagavondlid en tweevoudig verliezend finalist ir. Arie Haasnoot. 

· Arie H. (links) met de beker voor de 2e prijs in de dubbel. 

 
Naam: Arie Haasnoot 

Bijnaam:  Niet dat ik weet. In Katwijk noemen ze mijn 
familie de gouden kalfjes. Om alle Haasnoot-
families uit elkaar te kunnen houden, heeft elke 
familie weer een andere bijnaam. Bij Smash 
noemen ze mij ook wel eens Hazelnoot. 

Geboren:  7 Augustus 1968 in Katwijk. 
Woonplaats:  Haastrecht 
Opleiding: Civiele Techniek aan de TU Delft. 
Beroep: Hoofd productie bij Oasen, het drinkwaterbedrijf. 
Partner: Marian. Volgens mij zijn we sinds 1988 bij elkaar 

en in 1991 getrouwd. Wij hebben twee zonen: 
Lennart (9) en Jasper (8). 

Functie bij Smash: Ik ben maandagavondlid. 
Soort tafeltennisser: Beetje allround met kloteservice, daarna zie ik 

het wel, haha. 
Clubkampioen: Bij TOP ben ik dat twee keer. In 2008 haalde ik 
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de halve finale bij de clubkampioenschappen van 
Smash en december jl. zelfs de finale. 

Team: TOP 1. 
Klasse: We zijn gedegradeerd uit de hoofdklasse, dus dit 

seizoen weer 1e klasse. 
Hoogst gespeelde 
klasse: 

Hoofdklasse en 4e divisie, dat is net zo hoog. 

Goudse 
kampioenschappen: 

Daar ben ik een keer kampioen geworden in de 
1e klasse. Landelijk zelfs een keer de halve 
finale, maar toen waren er heel veel ziek. 

Makkelijkste 
tegenstander: 

Dat is Arjan Versluijs, haha. Waarom? Hij zit hier 
tegenover mij aan de bar en als ik er dan toch 
een moet noemen... haha! 

Moeilijkste 
tegenstander: 

Henk Beljaars en Peter van den Heuvel. 

Hoe lang al lid?: In ben nu voor het 3e jaar bij Smash. 
Merk batje: Het merkje is eraf, maar het is in ieder geval een 

of ander carbonframe. 
Merk rubber: Sriver 2.1 aan beide kanten. 
Ambities in de 
tafeltennissport: 

Gewoon lekker ballen. 

Bijgelovig: Nee. 
Mooiste sport na 
tafeltennissen: 

Wielrennen. 

Hoogtepunt:  Dat had vandaag moeten komen (tijdens het 
Kersttoernooi, red.), haha! 

Dieptepunt: Dat ik de enige competitiepartij die ik ooit tegen 
Henk Beljaars heb gespeeld verloor. 

21 of 11? Tot de 11, ben ik nu helemaal aan gewend. 
Rode op zwarte 
opdruk? 

Maakt me geen zak uit, das dus echt bijgeloof. 

Warm of koud? Liever een wat koudere zaal. 
Groene of blauwe 
tafel? 

Geen voorkeur, maakt met echt niets uit. 

Forehand of 
backhand? 

De backhandspin is na de service m’n favoriete 
bal. 

Hobby’s: Tafeltennis, wielrennen en met de kinderen 
fietsen. 

Favoriete TV-
programma: 

Studio Sport. 

Eten: Oosters. 
Drank: Biertje, wijntje en Aquarius. 
Auto: Ford C-Max. Nee, die van mij is nog heel. In 

tegenstelling tot Cees de Gruijter heb ik die niet 
in Polsbroekerdam total loss gereden, haha! 

Mooiste vrouw: Mijn eigen vrouw natuurlijk! 
Vakantie: Ik hou van fietsvakanties. 
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Levensmotto: Gewoon blijven ademhalen! 
Vertel iets 
verrassends over 
jezelf: 

Ik ben destijds bij TOP lid geworden onder de 
voorwaarde dat ik clubkampioen ‘moest’ worden, 
want dat was mijn huidige teammaat Frank 
Mulder al 10 jaar achter elkaar. En het lukte nog 
ook! 

 

 

 
 

 
 

Deze twee verliefde personen gaan 

trouwen. Gefeliciteerd! 
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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. 


