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Van de voorzitter: 
 
Als u dit clubblad ontvangt is de tweede helft van de competitie 
2009/2010  weer gespeeld met een verrassende uitslag, alle vier teams 
zijn geëindigd op een tweede plaats, waarin het eerste team zelfs 
ongeslagen is gebleven, een unieke prestatie. 
 
Bij de laatste algemene ledenvergadering is Ab Muilwijk toegetreden tot 
het bestuur, tot op heden verzorgde hij  de rekeningen voor contributie 
en lidmaatschap. Over een verdere uitbreiding van de taken zal nog 
worden overlegd in het bestuur. 
 
Ook willen wij onze sponsor Schoonhoven Keukens bedanken voor de 
bijdrage aan de nieuwe clubkleding, het ziet er geweldig uit. Ook wil ik 
Peter “B” bedanken voor de organisatie van het bestellen en uitleveren 
van de clubkleding aan de leden, dit ging vlekkeloos. 
 
Verder wil ik nog u aandacht vragen voor onze jaarlijks corveedag in 
mei 2010. Laat de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben dit niet 
vergeten. Zoals elk jaar zal dit weer heel gezellig worden. 
 
Tenslotte wil ik iedereen een prettige zomervakantie toewensen. Peter 
jij heel veel succes op 3 juni met Alpe d`HuZes, uit ervaring durf ik te 
voorspellen dat dit heel zwaar gaat worden,  maar voor een goed doel 
moet je tot het uiterste gaan. 
 
In principe blijft ons clubgebouw van de zomer normaal open voor 
training en recreanten , bij  gebrek aan belangstelling zullen wij dit in de 
zomervakantie eventueel in overleg aanpassen. 
 

Van de redactie: 
 

Wederom een (zeer) goed gevuld clubblad. Ook deze keer weer een 
fantastisch verhaal over de tafeltenniscarrière van een lid. Deze keer is 
dat Arie Kruijs. Arie super bedankt voor je verslag. 
Ook de verslagen van de diverse teams zijn weer de moeite waard. 
Kortom een fantastisch nieuw clubblad. 
 
Ook verwelkomen we een nieuwe sponsor. Autobedrijf Cor Terlouw uit 
Bergambacht sponsort ons middels een advertentie. Bedankt. 
 
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. 
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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. 
 

Internetpolls 
 

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

 

Wat mist u in het eet-assortiment bij de bar van Smash? 

      Aantal stemmen 17 

Uitslag : Koeken   3 

  Andere snoep naast chips en choco. 0 

   Bal gehakt (magnetron)  9 

  Soep     3 

   Niets      2 

 

Zomercompetitie 2010? 

      Aantal stemmen 12 

Uitslag : Ik doe weer mee   3 

  Wil nu wel meedoen   0 

   Sla deze keer over   2 

  Ik doe niet mee   7 

 

(bijgewerkt tot 24-4-2010)  
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Notulen ledenvergadering: 
 

Datum vergadering: 12 januari 2010 
Datum notulen: 16 januari 2010 
Notulist: Ab Muilwijk 
 
1. Opening 

Voorzitter Henk Beljaars opent de vergadering om 20.15 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Ondanks een zestal afmeldingen (Arne, Jan, 
Louis, Martin, Rob, Sander) is er toch een prima opkomst. 
 
Voor de behandeling van de agendapunten staan we stil bij het afscheid 
van Joke den Besten, na 32 jaar bij Smash betrokken te zijn geweest. 
Ledenadministratie, clubblad uittypen en rondbrengen, 
wedstrijdformulieren opsturen, bestuurslid en de enige 
competitiespelende vrouw... Kortom, we zullen haar missen! 
 
Naast de traditionele bos bloemen heeft voorzitter Henk Beljaars een 
verrassing voor Joke in petto: hij benoemt haar - volkomen terecht - tot 
het vierde erelid van onze vereniging! Joke bedankt iedereen en in het 
bijzonder haar oud-teamgenoten voor het plezier dat ze de afgelopen 
jaren aan het tafeltennissen heeft beleeft.  
 
 
2. Naar aanleiding van de ledenvergadering d.d. 13 januari 2009 

Geen op- en/of aanmerkingen. 
 
3. Bestuurswijziging secretaris en wedstrijdsecretaris 

Peter de Heij neemt vanaf nu beide functies op zich. 
 
4. Onderhoud gebouw 

Zaterdag 8 mei staat in het teken van gezamenlijk onderhoud: 
dakinspectie, schoonmaken luchtventilatoren, schoonmaken binnen en 
buiten, controle (kerst)verlichting schilderen en tuinonderhoud. De 
douche wordt voorlopig niet betegeld, ziet er nog prima uit. Voor deze 
dag stellen zich beschikbaar: Ab, Arjan, Henk, Jan, Jasper, Louis, Martin, 
Peter de Heij, Peter van den Heuvel, Rob, Sjaak en Stefan. 
 
5. Financieel overzicht 

Het ziet er allemaal nog steeds rooskleurig uit voor Smash KC, 
complimenten Henk! 
 
6. Website Smash KC 

We mogen - door de inspanningen van Peter van den Heuvel en Rokus - 
trots zijn op onze website. 
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7. Verkiezing kascommissie 

Rokus en Peter van den Heuvel hebben de boeken gecontroleerd en 
perfect in orde bevonden. Peter treedt terug en wordt vervangen door 
Cees. Arie stelt zich beschikbaar als reserve. 
 

8. Competitie-indeling teams en speelavond 

Team 1 (3e klasse - vrijdag): Arie, Henk, Sjaak 
 
Team 2 (4e klasse - dinsdag: Ab, Peter de Heij, Robin 
 
Team 3 (5e klasse - dinsdag): André, Arjan, Jake, Jasper 
 
Team 4 (5e klasse - vrijdag): Cees, Jan, Rob, Stefan 
 
Voor de recreantenavond op donderdag wordt een reservesleutel bij 
Peter de Heij opgehangen. 
 
9. Clubblad - Sponsoring - Reclameborden - Advertenties 

Clubblad – Henk bedankt Peter v.d. Heuvel voor het iedere keer maken 
en uitdraaien van het clubblad. 
 
Het nieuwe clubblad is klaar en zal binnenkort worden verspreid. Peter 
was er in zijn optimisme vanuit gegaan dat het 2e team derde klasse 
zou blijven spelen, maar dit is (helaas) de 4e klasse geworden. 
 
Sponsoring – Keukencentrum Schoonhoven blijft onze hoofdsponsor. 
 
Tijdens de jaarlijkse onderhoud aan het gebouw zullen oude 
sponsorborden worden verwijderd. 
 
Advertenties – Mocht je iemand weten, die onze club wil sponsoren, laat 
het dan weten… 
 

10. Evaluatie Kersttoernooi, bekers of geldprijzen 

 
We hebben weer een geweldig Kersttoernooi achter de rug, het was 
reuze gezellig, met een aantal spannende wedstrijden. 
 
Het overgrote deel van de aanwezigen stemt voor bekers in plaats van 
geldprijzen. Waarvan acte. 
 
11. Recreanten lid N.T.T.B. 

 
De recreanten zijn inmiddels lid van de N.T.T.B. en hebben een pasje 
met kortingsmogelijkheden gekregen. 
 
12. Rondvraag 
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Henk - vraagt om enkele vrijwilligers voor het opvangen van de paar 
junioren die we nog hebben. Peter van den Heuvel geeft iedere 1e 
maandag van de maand training, verder stellen Arie, Arjan, Peter de 
Heij, Sjaak en Stefan zich beschikbaar. 
 
Peter van den Heuvel - heeft evenals tijdens het Kersttoernooi een ton 
meegenomen voor een bijdrage aan zijn sponsorproject. Met algemene 
stemmen wordt besloten, dat de vereniging de donaties die tijdens het 
Kersttoernooi zijn gedaan, zal verdubbelen! Dit betekent 154 euro extra 
voor de Alpe d'HuZes. 
 
Peter van den Heuvel - heeft een e-mail gehad van George Hamel over 
de Nota Sportbeleid van de gemeente. Hij stuurt de mail door naar Peter 
de Heij. Rokus zal informeren of dit voor ons interessant is. 
 
Peter van den Heuvel - maakt een ledenlijst voor de website en zal deze 
up-to-date houden. 
 
Ab - wijst op het geringe aantal bestuursleden op dit moment. Je kan dit 
natuurlijk naar voren brengen, maar voor je het weet word je gekozen 
tot algemeen bestuurslid! 
 
 

13. Sluiting 

Voorzitter Henk Beljaars sluit om 21.30 uur de vergadering, en nodigt 
iedereen uit twee drankjes aan de bar te gebruiken: een van de 
vereniging en een van Joke! 
 
Volgende ledenvergadering dinsdag 11 januari 2011 

 

Van de (wedstrijd) secretaris: 
 

Vanaf het moment dat Joke haar functie als secretaris van de vereniging 
neer heeft gelegd en ik het van haar overnam kwam er elke week 
gemiddeld wel een mailtje binnen op mijn computer van een of andere 
activiteit, wedstrijd of toernooi waarvoor je kon worden ingeschreven. 
Zelfs voor toernooien in het buitenland (Spanje bijvoorbeeld). 
Tevens allerlei informatie over de NTTB en diverse verenigingen dor het 
hele land. Ik had werkelijk geen idee over de hoeveelheid info die er op 
deze manier verspreid werd. De meeste mail heb ik niet eens uitgeprint 
omdat wij denk ik niet zaten te wachten op een of ander toernooi in 
Groningen of in de Achterhoek dacht ik. 
 
Een andere taak van mij is het wedstrijdsecretarisschap. Over het 
algemeen geen moeilijke taak tenzij er een wedstrijd moet worden 
veranderd. 
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Gelukkig hebben wij in het verleden afgesproken dat er eerst met de 
onderlinge teams een overeenstemming moet worden gemaakt met de 
betrekking tot de te verzetten wedstrijd voordat ik het bekend maak bij 
Jan Willem. Dit loopt op rolletjes, waarvoor mijn dank. 
Een andere zaak is het samenstellen en opgeven van de teams. 
Voor het najaar heb ik genoeg tijd om dit in overleg met de leden op 
mijn gemak door te geven, voor het voorjaar ligt dit iets anders. Vlak na 
de najaarscompetitie moet ik binnen een week de opgave doorspelen, 
veelal is er dan druk overleg met jullie via trainingsavond of telefoon. 
Tot nu toe ook hier weinig problemen ondervonden. 
 
Het doorgeven van de uitslagen is iets anders. Bij de thuiswedstrijden 
ben ik meestal zelf aanwezig en kan dit dan dezelfde avond of de andere 
dag doorspelen naar de NTTB via NAS en naar de uitslagsite van onze 
club. Van de uitwedstrijden krijg ik ze alleen door als er gebruik wordt 
gemaakt van uitslagen@smashkc.nl. Helaas doet niet iedereen dit en 
soms komt er van een enkel team geen enkele reactie en moet ik dan 
tot de maandag daarop wachten voor een overzicht vanuit de NTTB. Ik 
(en ook jullie denk ik) wil graag via onze website op de hoogte blijven 
van onze gezamenlijke inspanningen. 
 
Verder is er van mij niets te melden, alleen hoop ik dat iedereen in de 
najaarscompetitie weer present wil zijn en dat ik van jullie hierop nog 
bericht mag ontvangen. 
Voor iedereen die ik in de komende tijd niet zie een prettige vakantie. 
 
Peter de Heij 
 

Seniorencompetitie 
 

Bijna foutloos (uniek) competitieverloop voor Smash 

Keukencentrum 1 

 
Aan het begin van de voorjaarscompetitie werd al snel duidelijk, dat we 
met TOP 2 uit Haastrecht zouden gaan strijden voor de bovenste plek. 
De allereerste wedstrijd was er dan ook gelijk eentje tegen hun. Na een 
spannende pot stond er uiteindelijk 6-4, in ons voordeel, op het 
scorebord. De eerste overwinning was dus binnen. De wedstrijden die 
hierna volgden, leverden allemaal zeges op. (nu 6x in totaal) De 7e 
wedstrijd bracht ons in Haastrecht, voor de uitwedstrijd tegen Top. 
Zouden wij onze ongeslagen status kunnen behouden? De avond stond 
van het begin tot het einde bol van de spanning en na 8 gespeelde 
partijen was er een tussenstand van 4–4. Sjaak moest in de 9e pot 
aantreden tegen Gerard Krijgsman en wist een regelmatige zege binnen 
te slepen. De laatste partij was er eentje tussen Arie en Rene 
Steenbergen. Zou voor het team de 7e eindoverwinning gloren of….? 
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In een leuke match wist Arie zijn Haastrechtse tegenstrever te tackelen 
en zodoende ging de eindoverwinning (6–4) weer naar Smash.  
 
Iedereen zal nu wel denken, dat we ook bovenaan stonden in de 
tussenstand van de competitie, maar dat was dus niet het geval. 
TOP scoorde, als team, tegen de andere tegenstanders in de poule beter 
en had dus inmiddels een voorsprong opgebouwd van een aantal 
punten. Ons restte vooralsnog een 2e plek in de tussenstand. In onze 
ogen zou Top wel geen fouten meer maken en kampioen worden. Een 
conclusie waar een ieder vrede mee kon hebben. Maar…….. voor ons 
was er dan nog een doel te halen. Alle 10 de competitiewedstrijden 
winnen. We gingen er voor. De wedstrijden 8 en 9 ( tegen ATTC en Pitt ) 
bracht ons weer 2x de winst en alleen Reeuwijk zou ons in de 
laatste pot nog van onze unieke dadendrang kunnen weerhouden. Thuis 
werd reeds met 7–3 gewonnen van deze tegenstander. Soms zit het 
mee en soms zit het tegen. Maar ja wat is tegenzitten als je de 
voorgaande 9 wedstrijden, als team, hebt gewonnen? Een ongeslagen 
status werd behouden, alleen werd het geen overwinning. De 
gemotiveerde tegenstanders in Reeuwijk wisten ons op 5–5 te houden. 
Er had meer ingezeten, maar dat telt niet. 
 
Zoals reeds aangegeven, werd TOP, waar ook Jaap Warnders deel van 
uitmaakt, kampioen, Smash Kc 2e en eindigde Reeuwijk op de 3e plek. 
Ik denk: iedereen tevreden! Het was weer een doldwaze competitie: 
Sjaak met zijn befaamde serveerballen (in het net en over de tafel) en 
natuurlijk ook de inmiddels befaamde “Ouwerkerkie’s”; Henk die tegen 
iedereen vertelde, dat hij nog met 4-2 of 5-3 had voor gestaan en zijn 
regionaal bekend staande (maar zelden lukkende) backhand smash; 
Arie die het regelmatig met een tegenstander aan de stok had ivm het al 
dan niet correct uitvoeren van de service en zijn inmiddels beruchte 
backhand spinbal, die kippenvel veroorzaakte bij vrijwel iedere 
tegenstander. Om aan alle ontstane misverstanden maar direct een 
einde te maken: er is nooit een onvertogen woord gevallen.  
 
Tenslotte wil ik mijn teammaten bedanken voor weer 10 avonden 
tafeltennis vertier. Op naar de volgende ronde in september 2010. 
 
Arie Kruijs 
 
Team 2 voorjaar 2010 

 
Als gedegradeerd team uit de 3e klasse werd aan alle kanten beweerd 
dat de 4e klas voor ons een eitje zou worden en dat er aan het eind van 
het seizoen weer bloemen zouden zijn. 
Helaas deze bewering was niet aan ons besteed. Niet dat we er met de 
pet naar hebben gegooid maar sommige tegenstanders hadden er , met 
respect, toch een andere mening over. 
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Na een voortvarend begin (10–0) werd al gauw duidelijk dat Ab de 
meest constante speler van ons team was, Robin en Peter in de eerste 
helft elkaar in evenwicht hielden voor wat betreft de gewonnen (of 
verloren) wedstrijden, maar dat naar mate het seizoen naar het einde 
ging Robin iets meer verloor dan Peter. Een ander probleem ontstond 
met het spelen van de dubbel. Telkens weer werd dit belangrijk punt 
door ons verloren en in de 2e helft moesten we op zoek naar een andere 
combinatie en met iets meer succes dan in de 1e helft gelukkig. 
Al met al zijn wij geëindigd op de 2e plaats met 10 punten achterstand 
op de IJsselvogels. Volgend seizoen weer een nieuwe kans zullen we 
maar zeggen. 
 
Ab, Robin en Peter. 
 
Team 3 
 
Na de degradatie van vorig seizoen wilden Jasper, Jake en Arjan zo snel 
mogelijk terugkeren naar de 4e klasse. Dat is helaas niet gelukt, in een 
poule met een tegenstander minder, ook al niet iets om blij van te 
worden, werden de boys tweede met 47 punten uit 8 wedstrijden. André 
heeft niet gespeeld vanwege zijn rug en neemt afscheid als 
competitiespeler. 
 
Tegen kampioen Vriendenschaar 12 werd twee keer met 7-3 verloren. 
Het mag dan wel een goed team zijn, maar dat was wel een beetje 
onnodig. Jake speelde de gehele competitie onder zijn niveau, op een 
aantal uitzonderingen na dan. Komt volgend seizoen goed, Jake! Arjan 
wisselde steeds sterke partijen af met hele zwakke, dat tot zijn eigen 
grote ergernis. Soms verloor hij van de twee zwaksten, maar wist hij de 
sterkste speler van een team ineens van de tafel te slaan. Jasper bleek 
dit seizoen de meest constante factor te zijn, al maakte hij één keer een 
ontzettende uitglijder bij Taverzo 18, een partij sloeg Jasper echt alles 
mis, als hij het balletje al wist te raken.. Hij begreep er zelf ook de 
ballen van. Na die partij volgde meteen de dubbel. Jasper en Arjan 
zouden die spelen, dus laatstgenoemde fronste al z’n wenkbrauwen, 
maar zoals een echte professionele sportman betaamd, gaf Jasper niet 
op en sloeg hij nu ineens alles overtuigend raak. 
 
Al met al was het een gekke competitie met uitersten, zowel in 
spelniveau als barbesteding, het ene team had een rekening met zo’n 
hoog bedrag, dat ze die alleen in termijnen kunnen betalen, een ander 
team ging naar huis met een rekening van welgeteld € 3,05. Zooooo hé! 
In het najaar hopen de heren van team 3 alsnog kampioen te worden en 
graag in een poule met vijf tegenstanders, want eentje minder is 
gewoon zes keer niks! 
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Team 4 

 
Het was weer eens een ouderwets seizoen met 4 scorende teamleden in 
een spannende competitie. Dit keer met 2 teams van Kwiek die elkaar 
het leven zuur maakten en wij fietsen er rustig tussendoor zodat we 
zelfs een keer bovenaan stonden. 
Jan en Cees spelen vrij constant en zijn altijd wel goed voor 4 of 5 
punten. Rob heeft zijn oude niveau weer terug en haalde afwisselend 
met Stefan de broodnodige punten binnen.  
Van Kwiek 8 wonnen we zelfs met 10-0 waarmee we dachten een 
voorsprong op de concurrent Kwiek 6 te veroveren. 
Maar in de beslissende en spannende wedstrijd verloren we – terecht – 
van Kwiek 6 met 7-3 en sloten we deze competitie af met een mooie 2e 
plaats. Daarmee konden we aansluiten met de andere teams van 
Smash. 
We gaan het volgend jaar zeker opnieuw proberen want we willen nog 
een keer terug naar de 4e klasse; dat zijn we aan onze stand verplicht, 
nietwaar? 
 
Jan Lindsen 
 
 
Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2010 

 

 
 

 

3e klasse poule B  4e klasse poule B 
         

TOP 2 10 - 77  IJselvogels 1 10 - 71 
Smash KC 1 10 - 67  Smash KC 2 10 - 61 

Reeuwijk 1 10 - 61  Kwiek 4 10 - 58 
Trefpunt 2 10 - 50  Pitt ’75 5 10 - 55 
ATTC 5 10 - 23  TOP 4 10 - 42 
Pitt ’75 3 10 - 22  Ilac 4 10 - 13 

5e klasse poule C  5e klasse poule A 
         
Vriendenschaar 12 8 - 50  Kwiek 6 10 - 70 
Smash KC 3 8 - 47  Smash KC 4 10 - 64 

Taverzo 18 8 - 39  Kwiek 8 10 - 55 
Kwiek 7 8 - 37  Vriendenschaar 14 10 - 43 
TOP 6 8 - 27  Ilac 5 10 - 42 
     Reeuwijk 3 10 - 26 
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Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2010 

 
Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

     
Sjaak Ouwerkerk 1 30 25 83% 
Jan Lindsen 4 27 22 81% 
Ab Muilwijk 2 30 24 80% 
Jasper Stetter 3 24 19 79% 
Arie Kruijs 1 30 23 77% 
Cees de Gruijter 4 24 18 75% 
Peter de Heij 2 27 18 67% 
Arjan Versluijs 3 24 15 63% 
Stefan de Ruiter 4 21 11 52% 
Robin van Randwijk 2 30 14 47% 
Rob Stremme 4 18 7 39% 
Henk Beljaars 1 30 11 37% 
Jake Constable 3 21 6 29% 
 
Benieuwd naar nog meer statistieken van jezelf, een ander, clubs 

en van jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.  

 
 

 

 
 

Van de recreanten: 
 

Rémon van Leeuwen heeft na een half jaartje de recreantengroep 
verlaten. De jonge hond uit Vlist bleek bij de bar beter te gedijen dan 
achter de tafeltennistafel, dus heeft hij besloten om donateur te worden. 
Gelukkig dat deze sfeersnuiver dus niet helemaal voor de vereniging 
verloren is gegaan. Naar eigen zeggen zal hij de donderdagavondboys 
regelmatig blijven vereren met een bezoek, al kunnen we hem ook op 
een van de andere Smash-avonden tegen het lijf blijven lopen. 
 

Wist u dat ... : 
 

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

• we nog niet weten wanneer Stefan en Emie gaan 
trouwens; 

• we ons zelf afvragen of ze al getrouwd zijn; 
• Rob Stremme 100% gaat spelen volgend seizoen; 
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• Jake graag met zijn reservebatje speelt; 
• De sfeersnuivers nog steeds wachten op de introductie 

van Louis' vriendin; 
• Rooie Sander steeds minder speelt, maar wel steeds 

beter; 
• Wij hier niets van snappen; 
• Arie nog altijd de zee bij IJmuiden hoort; 
• Arie altijd graag praat over zijn schoonmoeder; 
• De vorige Babbeltje met Arie Haasnoot een rel opleverde 

(over die Ford Focus C-Max); 
• Wij daarom tijdelijk gesTOPt zijn met deze rubriek. 

 

Mijn tafeltennisverhaal 
 

Ja, hoe begin je? Hoe vat je 40 jaar samen in een niet al te lang 
gezever? Dat lukt nooit! Wat moet er perse wel in? Ik probeer in 
gedachten de zaken op een rijtje te zetten en dat valt al behoorlijk 
tegen. In dit verhaal zal de revue passeren, de eerste slagen bij Ttv Blue 
Sky te Bergambacht, vervolgens de overgang naar Smash, het tijdelijke 
“uitstapje” naar Ttv GS’78 te Waarder, periode bij Ttv Radiair in Lopik 
en natuurlijk uitvoerig Smash KC, als een rode draad lopend door het 
gehele verhaal. Voorts toernooien, w.o. de clubkampioenschappen bij 
Blue Sky 1971/1975 en Smash KC vanaf 1976 tot heden, Goudse 
kampioenschappen, Vriendenschaar Kersttoernooien, VIP toernooi 
Zevenhuizen, Open kampioenschappen van Lopik en vriendschappelijke 
wedstrijden. 
 
Op een nazomerse vrijdagavond in 1971 heb ik met een stuk of 5 
buurjongens/schoolvrienden de stoute schoenen aangetrokken en ben 
binnengelopen bij Ttv Blue Sky te Bergambacht, welke op dat moment 
de kleine broer/zus was van de badminton-afdeling van dezelfde club. 
We hadden het goed naar onze zin en ontbraken geen enkele 
vrijdagavond. Snel kwam de vraag of er interesse was om competitie te 
spelen. Dat vonden we wel wat. Alleen alle wedstrijden moesten uit 
gespeeld worden. Wij hadden simpelweg op zaterdag geen zaalruimte. 
Aldus geschiedde en daar gingen we op zaterdagmiddag met 5 man in 
een Fiatje 500 naar Nieuwkoop, welke toen nog speelde in het RK 
Parochiehuis. Uitslagen en standen uit die tijd zijn mij niet meer bekend. 
Binnen enkele jaren begon het ledenbestand van ons cluppie behoorlijk 
af te nemen. Als 16 jarige werd mij toen gevraagd om, met dispensatie, 
in de seniorencompetitie ( 4e klasse Gouda ) te gaan spelen. Ik vond het 
prima. Namen uit die periode die me nog te binnen schieten als 
teamgenoten: Piet Baas, Rinus de Bie, Herman Folkerts, Klaas Versluis 
en de helaas inmiddels overleden Han Kok en Bert Hordijk. 
Het tafeltennisgebeuren raakte echter bij SV Blue Sky steeds meer in de 
versukkeling en de indruk werd gewekt, dat “ze er bij Blue Sky wel 
vanaf wilden”. Ik heb dit niet afgewacht en ben in 1976 overgestapt 
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naar Smash. De pingpong-afdeling van Blue-Sky is kort daarna ter ziele 
gegaan en heeft tot op heden nooit meer het daglicht gezien. 
 
Zoals gezegd, medio 1976 binnenkomst bij Smash, toen nog op de Wal 
en ook al in een eigen speelzaal, welke zeer recentelijk in gebruik 
genomen was. Leuk detail is wel, dat heel kort daarna ook Henk Beljaars 
zijn intrede heeft gedaan bij de club. Een eerste kennismaking met 
“Bello” leverde de volgende anekdote op: Ik ben Henk Beljaars, 
Beljaars, een bel ,een jaar, en een S. Uit die periode is ook, misschien 
niet bij zoveel bekend, het verhaal van de giraffe die bij Henk op de 
motorkap van de auto ging zitten in het Safaripark Beekse Bergen. Op 
zich niks mis mee, maar als je dit ’s-avonds laat, met wat bier achter de 
kiezen, tegen een politieagent in Den Haag staat te vertellen, zijn de 
rapen gaar en rij je geen meter meer verder. 
 
Vanaf het begin was ik actief in het competitiegebeuren. Een behoorlijk 
aantal spelers uit die tijd kan ik me nog precies voor de geest halen, oa. 
Cor vd Hoeven, alias de Witte Socrates, Jos Sluijs, Ton van Engelen, 
Bert Heijkoop, Gerrit Paardekoper, Arne Pluut, Theo Carree,  Hans 
Mulder, Jos Peltenburg en ons ere-lid Jan Crama en nog vele anderen, 
w.o. Sjaak Ouwerkerk. Het is op zich denk ik wel vrij uniek, dat ik op dit 
moment al 10 jaar een team vorm met Henk en Sjaak. Ruim 110 jaar 
tafeltenniservaring binnen 1 team!! Ook hier heb ik geen parate kennis 
meer voorhanden vwb resultaten in het competitiegebeuren 70’er jaren. 
 
Enkele vrienden uit die tijd, wonende in Bodegraven, Driebruggen en 
Waarder hadden het idee opgevat om in Waarder een 
tafeltennisvereniging op te richten. ( genaamd GS’78) Ik heb mij toen 
laten overhalen om daar competitie te gaan spelen. Dorpshuis Durate 
was toen daar de wedstrijdarena. Volgens mij was ik toen van beide 
clubs lid, maar wedstrijdgerechtigd voor GS’78. In die tijd speelden we 
daar ook 4e klasse afd. Gouda. Niemand had toen nog van Afd. West 
gehoord. Na ruim een jaar keerde ik terug als competitiespeler bij 
Smash, omdat het ook wel weer eens leuk was om een thuiswedstrijd 
ook daadwerkelijk thuis te kunnen spelen en niet, zoals in mijn geval, 
iedere keer ruim 25 km. vanaf mijn woonadres. 
 
Mijn spel was in de loop der jaren behoorlijk verbeterd (al zeg ik het 
zelf) en volgens mij is de grote ommekeer gekomen tijdens een 
invalbeurt in het 1e team. Zal in 1980 zijn geweest. Ik weet niet meer 
voor wie ik inviel, maar ik weet nog wel bij wie. Leon Moor en Bert 
Benschop waren die avond mijn ploegmaten en de tegenstander was 
Vriendenschaar uit Gouda, met toen als belangrijke spelers oa. Piet vd 
Pool en Cock Lobach. Voor mij het aller-belangrijkste van die avond: ik 
wist 2 partijen in winst om te zetten. 
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In de jaren hierna speelde ik wisselend in de 1e en 2e klasse. Ik had 
zelfs 1 keer uitzicht op promotie naar de overgangsklasse met Leon en 
Bert. Thuis was een 6-4 overwinning in de 1e klasse voldoende om dit te 
bereiken en achteraf gezien zijn we toen iets te vroeg begonnen met 
feestvieren, omdat we een 4-1 voorsprong dus volledig uit handen 
gaven en onze tegenstanders, Flamingo’s uit Gouda met Henk de Leeuw 
den Bouter, Frido Kalmeijer en Nico de Bruin, met het kampioenschap 
aan de haal gingen. Het werd 5-5. Hoezo verknallen!! 
 
In deze periode trok Smash ook veel jeugd aan, welke in beginsel werd 
getraind door Jan Crama. Een paar namen uit die tijd: Japie Erisman, 
Benno Ram, Tonnie Heikoop, Jan Eland en ik vergeet er nog 2 handen 
vol. Dit was ook de periode dat Smash 2 teams in de landelijke 
C-jeugd competitie had. Voor de club op sportief gebied een geweldige 
periode. Alleen jammer dat we uit de goeie periode niemand hebben 
overgehouden of teruggekregen. Uit een eerdere lichting goeie jeugd 
waren Ab Muilwijk en Leon Moor overgebleven. 
 
Inmiddels zijn we terechtgekomen aan het einde van de jaren ’80 / 
begin jaren ’90 en ik kom in contact, via een kennis, met Ttv Radiair in 
Lopik. Zoals jullie weten, is dit bedrijf  momenteel een sponsor van ons. 
Bij Smash had ik inmiddels afgezien van het spelen van competitie, 
omdat het me allemaal een beetje ging tegenstaan. Na lang aandringen, 
ben ik ook bij Ttv Radiair het competitiegebeuren eventjes ( 2 jr. ) 
ingedoken. ( Afd. Midden – Ned. ) 
 
In de jaren die volgden bij Smash speelde ik merendeels in de 2e klasse 
met een enkele uitschieter richting de 1e. In die periode hadden wij een 
zeer homogeen team met  Harry vd Broek, Ab Muilwijk, Rob Stigter en 
dus mijn persoontje. 
 
Wat mij ook wel is bijgebleven, zijn de gedwongen verhuizingen een 
paar keer ivm woningbouw. De verhuizing van de Wal naar de 
Spoorstraat, op 30 nov. 1985, vond zelfs op mijn eigen verjaardag 
plaats. En dat vergeet je dus niet zo snel. Uiteindelijk zijn we dus medio 
2000 terechtgekomen aan de Vlisterweg en zoals het zich nu allemaal 
laat aanzien, zullen de meeste, nu spelende leden, hier hun tafeltennis-
carriere wel afsluiten. Geen nomadenbestaan dus meer voor Smash 
Keukencentrum. 
 
Vanaf het najaar van 2000 ging ik spelen in een team met Henk, Sjaak 
en Pieter vd Bas en ook nu is het weer een afwisseling van 2e en 1e 
klasse. Hilarisch was wel, dat we een keer bij de herschikking van de 
competitieklassen kampioen werden in de 2e klasse afd. Gouda en  
vervolgens ook weer 2e klasse afd. West gingen spelen. Dus wel qua 
speelsterkte een klasse hoger, maar qua naam hetzelfde. 
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Het ledenbestand van de club staat de laatste jaren sterk onder druk. Er 
stoppen wat spelers en ziedaar we krijgen ook Rokus vd Bas in ons 
team. (in principe als invaller) Met een team van 5 spelers moet het 
toch lukken. We ballen er een aantal jaartjes lustig op los, maar 
in het voorjaar van 2009 geven Pieter en Rokus toch de voorkeur aan 
hun tennisloopbaan en stoppen met het tafeltennisgebeuren op 
competitiegebied. Beiden zijn nog wel lid volgens mij. Omdat de reistijd 
naar de uitwedstrijden toch de spuigaten begint uit te lopen, hebben 
Henk, Sjaak en ik uiteindelijk besloten ons terug te trekken uit de 2e 
klasse afd. West en weer gezellig te gaan pingpongen in de 3e klasse 
afd. Gouda en dat is dus voor de herschikking van de competitie de 
oude 2e klasse. Snapt U het nog? Wij wel en zijn er gelukkig mee. 
 
Zoals U elders in dit clubblad kunt lezen, zijn we de afgelopen competitie 
op een keurige 2e plek geëindigd met 67 punten. ( 9 x een overwinning 
en 1 x een gelijk spel ) Wat wil je nog meer? Wat mij betreft pingpongen 
we op deze manier met z’n drietjes nog wel even door, maar je weet 
natuurlijk maar nooit wat de toekomst ons brengt. 
 
Het is toch nog veel moeilijker dan ik verwachtte om je gedachten van 
de afgelopen 40 jaar maar eventjes op papier te zetten. Ben van het 
competitiegebeuren een heleboel vergeten en/of het verhaal zou anders 
veel te lang worden. 
 
Ik wil graag eindigen met de kersen op de pingpongtaart: De toernooien 
door de jaren heen! 
 
Op de Goudse kampioenschappen heb ik nooit potten kunnen breken. Ik 
schat het aantal keren dat ik daar was op 8 en in het grijze verleden ben 
ik er een keer 2e geworden in de 4e klasse. 
 
Clubkampioenschappen bij Blue Sky in Bergambacht. Deze vonden 
plaats in het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat. Ik herinner me een 
2e plaats bij de junioren en een 3e bij de senioren. Bekers zitten nog in 
een grote doos op de vliering. Het verbaast me nog steeds, dat in een 
gemeente als Bergambacht nooit meer een tafeltennisvereniging het 
levenslicht heeft gezien. 
 
Een jaarlijks terugkerend evenement was ook steevast het 
Vriendenschaar Kersttournooi. Dit circus heeft bestaan tot begin jaren 
’90 en het was altijd zeer gezellig om daar bij te zijn. Van 
alle “sterren” die daar toen rondliepen, zijn er momenteel nog maar 
slechts een paar actief in de tafeltenniswereld. Van onze club kan ik me 
in die tijd o.a. ook nog deelnames herinneren van Kees Faaij en Rob 
Wesdorp. Ik heb daar 2 keer in de finale gestaan. De meest memorabele 
was die tegen Hans Romers ( toen Vr’schaar nu Flamingo’s ) in de 1e 
klasse.  
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T’is lang geleden (1981) maar in het “games tot de 21 tijdperk” wist 
Hans de 3e met 27-25 in zijn voordeel te beslissen. We hebben het er 
samen, ook na Hans zijn ongeluk, nog verschillende malen over gehad.  
 
Het VIP-tournooi in Zevenhuizen, in het toen bekende dorpshuis Swanla. 
Voor dit toernooi werden uit iedere klasse de 8 spelers met het hoogste 
percentage van de afgelopen comp. uitgenodigd. In een heuse finale 
stond ik, in een sporthal met slechts 1 tafel, tegenover John Signer van 
de vereniging ILAC uit Gouda. Met uitsluitend schreeuwende en 
partijdige “Ilac-fans” op de tribune wist ik het geluid al snel te smoren. 
In een poep en een zucht won ik de finale met 21-3 en 21-5.  
Vervolgens geen enkele Ilac’er meer gezien of gehoord. Dit betrof de 2e 
klasse. Slechts 1 maal deelgenomen aan dit evenement. 
 
Open (Radiair) Kampioenschappen van Lopik. Door mijn contacten met 
die club kwam ik ook met dit fenomeen in aanraking. Ik heb in de 
periode 1990 t/m 2002 tien x meegedaan en werd 8 x als winnaar 
gehuldigd. Ik hoor er al een paar denken, he, he in Lopik ! 
Het toernooi trok, na een moeizame start, na enkele jaren diverse goeie 
spelers uit de regio Utrecht en toernooiwinst was dus meestal geen 
a,b,c’ tje.  Gezellig was het meestal wel. 
 
Vriendschappelijke wedstrijdjes. Vroeger werd dat regelmatig gedaan, 
maar de laatste tijd is dat behoorlijk in het slob geraakt. Ik herinner me 
van vroeger nog wel de jaarlijks terug kerende confrontaties met Ttv 
Talani uit Nieuwpoort. Het is zelfs nog zo geweest, dat wij een keer de 
landsgrenzen hebben overschreden om een vriendschappelijke pot te 
spelen. Volgens mij zijn we toen, via bemiddeling van Rob Stremme, in 
Kalmthout ( België ) neergestreken. Wat we daar allemaal hebben 
meegemaakt! Tafeltennissen in een soort van danszaal met witte 
tegeltjes van 10 x 10 cm op de muur en vloer. Glij uit je winst! Ik heb 
daar nog een foto van en we zijn daar toch met een man op 15 geweest. 
Zou je tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen toch? Zeist en 
Woerden horen ook nog in het lijstje thuis van vriendschappelijke 
tegenstrevers. 
 
Afsluitend de hoofdkers op de taart: Clubkampioenschappen Smash 
Keukencentrum ook wel genoemd het jaarlijkse “Kersttournooi”. 
 
Over alle jaargangen waaraan ik heb meegedaan, meer dan 30 keer 
vanaf 1976, is wel iets ludieks te melden. Voorafgaand aan mijn 1e 
clubtitel in het enkelspel in 1988 was ik bijna ieder jaar wel bij. In de 
voorgaande jaren werd ik 1 x 4e, 3 x 3e en 2 x 2e. Dus finales waren er 
al wel geweest. De verloren finales waren tegen Leon Moor ( opgave 
agv. zweepslag in de kuit ) en Kees Faaij. In 1988 trok ik dus 
uiteindelijk wel aan het langste eind tegen Dick Loef. In dat jaar won ik 
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ook de dubbeltitel met Bert Benschop. De jaren daarna brachten sterk 
wisselend succes. Vanaf 1994 kwam Peter vd Heuvel op zijn zegekar te 
zitten en het bleek moeilijker dan gedacht om die daar weer vanaf te 
krijgen. Vanaf ongeveer 1998 deden ook Hans Tigges en Rokus vd Bas 
mee bij “de grote jongens” en dat waren natuurlijk  ook geen katjes om 
zonder handschoenen aan te pakken. Het lukte me echter om in 2002 
de hegemonie van Peter (vanaf 1994 onafgebroken kampioen ) te 
doorbreken. In de poule- wedstrijden verloor ik nog kansloos van hem, 
maar dat zag ik meer als opwarmer voor de dingen die later op de dag 
nog zouden volgen. De poulewedstrijden overleven was immers het doel 
en dat lukte. In de kwartfinale stuitte ik op Pieter vd Bas. In 4 games 
wist ik die partij naar me toe te trekken. Vervolgens wachtte in de halve 
finale jawel, Peter vd Heuvel. Ik was niet van plan me zomaar nog een 
keer naar de slachtbank te laten vervoeren en kwam met 2-0 in games ( 
toen ook al tot 11 ) voor. Peter probeerde de match zijn richting op te 
kantelen, hetgeen ook deels lukte, want hij kwam terug tot 2-2. De 
laatste en beslissende game ging gelukkig weer met ( 11-7/8 ) mijn 
kant uit en na 14 jaar stond ik weer eens in de echte grote finale. He, 
he! De andere halve finale ging tussen Rokus en Hans en hier trok 
Rokus aan het langste eind. Om een lang verhaal kort te maken: Ik won 
de finale in 3 games van Rokus en mocht mij voor 1 jaar clubkampioen 
van Smash Keukencentrum noemen. Dat jaar ging de dubbelfinale 
tussen de gebr. vd Bas en Hans T./Arie K. en hier trokken de broertjes 
de overwinning naar zich toe.  
 
Leuk detail was nog, dat we deze dag door de sponsor, Keukencentrum 
Schoonhoven, in een geheel nieuwe outfit werden gestoken. Zag er 
werkelijk perfect uit. 
 
De jaren na mijn laatste overwinning brachten ook weer wisselend 
succes, maar een overwinning of finaleplaats in het enkelspel zat er 
(net) niet meer in. Wel werden er door de jaren heen een aantal 
dubbeltitels behaald met Bert Benschop, Hans Tigges en Sjaak 
Ouwerkerk. Met m’n huidige dubbelmaat, Arie Haasnoot (voor vrienden 
Hazelnoot) wil het tot op heden nog niet lukken, maar voor de 
concurrentie op het a.s. Kersttournooi 2010: “We komen er aan”. 
 
Anekdotes door al die jaren heen? Meer dan genoeg, maar het zou nog 
een clubblad kosten om die allemaal op papier te zetten en die ruimte 
laat ik graag, bij het verschijnen van de volgende uitgave, aan een 
ander lid van de club over. 
 
Vergeten zaken? Ja, genoeg. Bijv. in september 1988 heeft de club de 
recreantenavond gekregen, waar ik altijd een voorstander van ben 
geweest. Mensen die door de jaren heen veel voor de club hebben 
gedaan op allerlei niveaus. Namen noem ik niet, omdat ik toch de helft 
vergeet. Eentje dan, ik denk dat een bijzonder woord van dank in de 
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richting van het Keukencentrum Schoonhoven (Schoonhoven Keukens) 
wel op zijn plaats is. Vanaf mijn aantreden bij de club hebben we 
kunnen rondlopen in de gesponsorde kleding. Na een aantal jaren heeft 
die gelukkig wel een metamorfose ondergaan. (vroeger oranje 
shirt/sokken en groene broek!) De outfit, zeker vanaf 2002, wordt nog 
wel eens met jaloerse blikken aanschouwd door een tegenstander. Als je 
dan ook gaat vertellen, dat dezelfde naam al bijna 35 jaar op onze 
kleding prijkt vallen de meeste van verbazing van hun stoel/kruk. Waar 
komt dat nog voor? 
 
Ik hoop iedereen nog vaak te zien in ons clubgebouw aan de Vlisterweg 
in Schoonhoven. 
 
Arie Kruijs 
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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. 


