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Van de voorzitter: 
 
Wij zijn met veel enthousiasme van start gegaan met de nieuwe 
competitie met vier teams. 
Of we de goede prestaties van het vorig seizoen kunnen evenaren zal 
moeilijk worden, maar niet onmogelijk. 
  
Verder kan ik u mededelen dat Peter met goed gevolg Alpe d'HuZes 
heeft volbracht voor het goede doel KWF. Hij is viermaal omhoog 
gereden, wat een geweldige prestatie is. Dat je heel diep moet gaan is 
een ding wat zeker is, en je kan er eigenlijk alleen over mee praten als 
je het zelf gedaan hebt, Peter geweldig. 
  
Verder is onze jaarlijkse corveedag in mei door geringe bezetting van 
onze vaste ploeg niet doorgegaan. Ik stel voor deze te verschuiven naar 
zaterdag 30 oktober. Laat een ieder die zich opgegeven heeft voor mei 
dit in zijn agenda zetten, wij rekenen op jullie. 
  
Tenslotte wens ik de spelers veel succes in de nieuwe competitie, en 
laten wij niet vergeten dat gastvrijheid en sportiviteit hoog in het 
vaandel staan bij Smash KC. 
 

Van de redactie: 
 

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.  
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• 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 internetpoll. Iedereen bedankt voor het stemmen. 

 

Nieuwe sponsor vinden is …. 

      Aantal stemmen 9 

Uitslag : Geen probleem    3 

  Best lastig    4 

   Niks voor mij    2 

 

(bijgewerkt tot 19-09-2010)  
 

Seniorencompetitie 
 
Indelingen senioren najaarscompetitie 2010 

 

 
 

 
 
 

 

 

3e klasse poule B  4e klasse poule D 
         

Smash KC 1     Smash KC 2    
Vriendenschaar 9     Flamingo’s 3    

OTTV 1     Kwiek 4    
Trefpunt 1     Pitt ’75 5    
ATTC Evo-Repro 4     TOP 4    
IJsselvogels 1         

5e klasse poule A  5e klasse poule C 
         
Smash KC 3     Smash KC 4    
Flamingo’s 4     Taverzo 17    

IJsselvogels 2     ATTC Evo-Repro 10    
Kwiek 9     TOP 7    
TOP 8     DOING 6    
Ilac 5     Vriendenschaar 15    
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Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van 

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

 
 

 

 
 

Van de recreanten: 
 

Bij de sfeersnuivers hebben zich deze zomer geen mutaties voorgedaan. 
De goede donderdagavondsfeer is ook onveranderd! Maar, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Dus kom eens langs! 
 

Wist u dat ... : 
 

• Martin er van overtuigd is dat zijn smashes onhoudbaar 
zijn; 

• Gezien onze clubnaam iedereen zo overtuigd zou 
moeten zijn; 

• De meppen van Stefan nog altijd het hardst zijn; 
• Onze club aardig vertegenwoordigd was op de receptie 

van Stefans & Emies bruiloft (3-9-2010); 
• Aries armpjes vaak te kort zijn; 
• Peter de Heij nog altijd met volop bravoure 

demonstreert hoe goed hij wel niet kan blazen; 
• Hij vroeger niet voor niets op de fanfare heeft gezeten; 
• Louis (gelukkig) niet zo goed blaast, ook al werkt hij bij 

de Gasunie; 
• Wij Jake graag zien komen trainen; 
• Stefan een nieuwe bril heeft gekocht bij Bernard Hoon 

om zijn servicefouten te verminderen; 
• Martin een flurioserend eh.. fluoserend eh.. 

fluorescerend t-shirt heeft; 
• Het met de humor van Wil wel snor zit; 
• Wegens een stroomstoring de jeugd in het donker heeft 

moeten tafeltennissen; 
• De club er daardoor achterkwam dat de noodverlichting 

het zo'n 1,5 uur volhoudt; 
 

 

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

Ondanks mijn prille tafeltenniscarrière, is mij nu al gevraagd om deze 
rubriek te vullen. Oordeel zelf: volgens mij is dit aardig gelukt! Terwijl 
anderen kunnen terugkijken op een succesvolle of minder succesvolle 
pingpongloopbaan, hoop ik dat ik mijn langste tafeltennistijd nog heb te 
gaan! 
 
Als klein jochie vond ik tafeltennis al leuk. Tijdens de vakanties met m’n 
ouders vond ik het altijd een fikse tegenvaller als er bij ons hotel of 
appartement geen tafeltennistafel stond. Wat een ***-hotel!! Dat is 
minstens een ster minder dacht ik dan. Al moet ik eerlijk bekennen dat 
als ik nu tussen twee bestemmingen twijfel, ik nog steeds dikwijls kies 
voor de bestemming mét tafeltennistafel. Dat een van m’n 
vakantiematen, Jan Willem Versluis, ook tafeltennisgek is, helpt daarbij 
nog eens een handje. 
 
Ik ben pas sinds augustus 2005 lid bij Smash, met de nadruk op ‘pas’. 
Al ergens in de zomer van 1997 of 1998 ben ik een keertje een middag 
wezen spelen bij Smash met Nils van der Waal, die ik kende van de 
tekenclub (basisschoolperiode groep 7 en 8). Meerdere malen heb ik op 
het punt gestaan om lid te worden van Smash. Ik weet niet wat mij er 
destijds steeds van weerhield, maar telkens besloot ik om toch maar 
niet lid te worden. Ook dat de voorzitter van Smash bij mij in de straat 
woonde en ik het met hem het er wel eens over had tijdens een 
buurtverjaardag hielp blijkbaar niet. 
 
Toen ik op de Willem de Zwijger zat, was ik in de pauzes ook steevast in 
de buurt van de tafeltennistafels. Eerst nog meppen met m’n agenda, 
maar al snel speelde ik met van die Intertoys-batjes. Kreeg je er ook 
nog eens gratis een (slap) netje en drie (klote)ballen bij, joepie! Hup, 
met z’n allen rond de tafel spelen! Bij die tafeltennistafels op de WZ 
leerde ik de eerder genoemde Jan Willem kennen, nu een van m’n beste 
vrienden. Hij werd lid van de Lekpongers in zijn woonplaats Ameide en 
af en toe ging ik wel eens daar spelen. Toch duurde het vanaf toen nog 
een paar jaar voordat ik bij Smash ging kijken. Dat was in de zomer van 
2005. Vlak voordat we op vakantie gingen even snel buurten op een 
donderdagavond. Meteen viel mij de goede sfeer op en zonder aarzelen 
heb ik diezelfde avond nog het ledenformulier ingevuld, hoewel Arie 
Kruijs mij er nog op wees dat ik vier keer proef mocht komen spelen. 
Dat zal best, maak mij maar lid! Gelijk heb ik bij de Tafeltenniswinkel in 
Utrecht een duur batje gekocht, zonder enig idee te hebben wat mijn 
speltype nou eigenlijk was… Uiteindelijk heb ik drie jaar met dat batje 
gespeeld. 
Volgens mij belde ik na een paar weken al naar Sjaak Ouwerkerk, de 
toenmalige wedstrijdsecretaris, met de vraag of ik ergens in een 
competitieteam reserve kon staan. Helaas was er geen plek voor mij, 
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dus zette ik mijn tafeltennisambities maar in de ijskast en ging ik vol 
plezier door op de donderdagavond. Een jaar later hing Sjaak alsnog 
aan de lijn, in team 5 hadden ze een vervanger nodig voor Joke den 
Besten, die wegens haar gezondheid helaas een stapje terug moest 
doen. Zonder aarzelen heb ik ‘ja’ gezegd, maar in de eerste competitie 
(5e klasse) werd ik steeds van de tafel geveegd. Uit 27 partijen sleepte 
ik 2 overwinningen en mijn team degradeerde. De eerste overwinning 
was uit bij ILAC. Ik weet het nog goed, het was tegen een supervlugge 
gozer van Marokkaanse komaf, tegen wie ik een 0-2 achterstand nog 
kon ombuigen, terwijl die eerste sets iets van 11-3 en 11-2 waren 
geworden. Ik was met die overwinning zo blij als een aap met zeven 
lullen. Mijn teammaten André van der Linden en Jake Constable deelden 
mee in die vreugde. Die andere overwinning was tegen Ad Bruijstens 
van TOP, tegen hem heb ik toevallig enkele weken terug weer gespeeld. 
Maar door trouw te komen trainen en spelen op de maandag- en 
donderdagavond (met vooral Stefan, Jasper, Henk en Peter de Heij), 
begon het die competities daarna wat beter te draaien. Ook de 
trainingspartijtjes met Peter van den Heuvel waren en zijn nuttig. 
Uiteindelijk promoveerden André, Jake en ik met regelmatig de nodige 
hulp van Jasper in drie seizoenen van de 6e naar de 4e klasse. Die 4e 
klasse was voor ons een soort Champions League, helaas vielen we 
weer terug naar de 5e klasse. Vorig seizoen gingen we tevergeefs voor 
een terugkeer naar de 4e, deze herfst gaan Jake, Jasper en ik in de 
herkansing. 
 
Hoogtepunten 

 
Om te beginnen vind ik elke donderdagavond nog steeds een 
hoogtepunt, die sfeer daar is ongeëvenaard! Louis, Martin, Wil, Jasper, 
Arie met andere sfeersnuivers: ongezellig is anders! De lachspieren 
worden dan ook altijd overvloedig getraind. Puur kijkende naar mijn 
tafeltenniscarrière kan ik toch wel een paar hoogtepuntjes noemen. De 
promotie naar de vierde klasse bijvoorbeeld met André en Jake. De in 
mijn ogen sterkste man van het team, Jasper, hadden we daarbij niet 
eens nodig! 
Het gekke is dat ik zelden van Jasper win, behalve met het 
Kersttoernooi. Mijn winst in de B-poule in 2006 leverde mij een 
interview voor ‘Babbeltje met’ op. Ook was er voor het eerst een beker 
in de B-poule, dus een goed moment om te pieken! Het Kersttoernooi 
vind ik het hoogtepunt van het tafeltennisjaar, al was mijn eerste 
Kersttoernooi nog een soort dieptepunt met alleen maar verliespartijen 
tegen Rob Stremme, Mark Winkel en André van der Linden. Alleen tegen 
laatstgenoemde kon ik het nog een beetje spannend maken. 
Mijn hoogtepunt der hoogtepunten is toch wel mijn invalbeurt een paar 
jaar terug bij team 2. Met mijn eigen team net gepromoveerd van de 6e 
naar de 5e klasse won ik tot mijn eigen verbazing in de 3e klasse met 3-
2 van Niek Luuring van TOP, het team dat uiteindelijk kampioen werd 
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van die poule. Ab Muilwijk zei die avond nog tegen mij bij het inspelen 
dat ik zo vast was als een huis, dat bleek dus… Een andere avond bij 
TOP, maar dan met mijn eigen team, was ik ook zo vast als wat. Een 
uur lang moest ik schuiven tegen de schuifkoning van Haastrecht en 
verre omstreken: Adrie Brouwer de Koning. Dat is nog altijd de 
overwinning waar ik het meeste geduld voor heb moeten opbrengen, 
dus dat beschouw ik ook maar als een lichtpuntje. 
 
Meest chaotische tafeltennisavond 

 
Vorig jaar hebben beide Peters, Ab, Stefan en ik meegedaan met de 
zomercompetitie en moesten we spelen bij Scylla in Leiden. 
Het werd een nogal typische avond in de sleutelstad. Onze (lees: Peter 
van den Heuvel, Ab en ik) binnenkomst werd muzikaal omlijst met 
clubmuziek, hardstyle en onvervalste hardrock uit de boxen, terwijl de 
‘dj’ en de meeste anderen zeker de veertig waren gepasseerd.. De naar 
eigen zeggen ‘gelegenheidskoffiezetter’ zou met zijn mooie praatjes en 
opmerkingen niet misstaan als klantenbindende barman in een café. 
Wat een levensgenieter! 
Wij vroegen ons steeds af of we in een nieuwe opname van Jiskefet 
waren beland, want we kwamen van de ene in de andere 
verbazingwekkende toestand terecht. Zo was er zo goed als niks te 
eten, dus moest ik mijn honger maar stillen met koffiekoekjes en 
snoepgoed uit de pot. Peter deed zich tegoed aan meer dan 30 blokjes 
kaas. De prik was van de sinas. En een rekening werd er al helemaal 
niet bijgehouden. Een oudere man ging er met een bloemkool in zijn 
fietstas vandoor. Daarbij komt nog eens dat het pand één groot doolhof 
was met 84 deuren, gangetjes en hoeken. Dacht ik de speelzaal in te 
lopen, stond ik ineens in de meterkast…Het licht in de wc was stuk. In 
het gebouw groeide klimop naar binnen. En dan ben ik vast nog wel iets 
vergeten… 
 
Andere stompzinnige momenten die bij mij boven komen borrelen zijn 
dat Jake onbewust (althans, naar eigen zeggen) het balletje precies in 
decolleté van zijn tegenstandster speelde, dit tot grote hilariteit van de 
omstanders. En André die het jammerlijke gekreun van zijn opponent 
meerdere malen op een cynische manier nadoet (‘grmpf’). 
 
Om een lang verhaal kort te maken: ik vind dat ik nu al kan terugkijken 
op een boeiende tafeltenniscarrière, ondanks mijn beperkte ervaring (en 
talent ;-))! Ik hoop deze nog een heel lang en mooi vervolg te geven bij 
Smash! 
 
Arjan Versluijs 
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Fietsen voor de strijd tegen kanker 
  
Zondagochtend 30 mei vroeg begon voor mij de Alpe d'HuZes. De 
heenreis stond gepland en dus ook het afscheid van Carola en Bart. Best 
moeilijk was dat. 
Tegen de avond kwamen we aan op locatie, waar we met team 
Alpblasserwaard 2 chalets hadden gehuurd. De volgende dag stond een 
trainingsrit naar de Croix de Fer op het programma. Schitterende klim 
van 30 km. Op dinsdag deden we een kleine klim naar de Ornon. 
Woensdag was het rustdag, fiets in orde maken, alles klaar zetten en de 
Alpe d'Huez bezoeken. Donderdag 3 juni de grote dag waar ik en heel 
veel andere ruim een jaar naar uitkeken. Ik ben die dag vier keer naar 
boven gereden met als TOP-tijd 1 uur en 15 minuten. Het was een 
geweldige ervaring en 1 van de mooiste dagen in mijn leven. Samen 
met mijn team hebben we meer dan 105.000 euro bij elkaar gefietst 
voor de strijd tegen kanker. Een fantastisch bedrag. Doneren kan nog 
steeds. Ga hiervoor naar www.alpblasserwaard.nl. Schiet wel op want 
na oktober kan het niet meer. Laten we er met elkaar voor zorgen dat 
kanker een chronische ziekte wordt. 
  
Heb je nog eens zin in een uitdaging? Ik weet er 1.  
  
Peter van den Heuvel 
 

 
 


