Nummer 1
Januari 2011

Van de voorzitter:

Redactieadres
Peter van den Heuvel
Poorthuisstraat 13
2861 DV Bergambacht
Tel. 0182-350914
pvdheuvel@smashkc.nl
Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Secretaris (wedstrijd)
Peter de Heij
Edelsmidsdreef 60
2871 WZ Schoonhoven
Tel. 0182-382201
pdheij@smashkc.nl

Penningmeester
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Algemeen bestuurslid
Ab Muilwijk
Margrietplein 4
2821 VW Stolwijk
0182-342388
amuilwijk@smashkc.nl

Jeugdzaken
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Ten eerste willen wij stilstaan bij het overlijden van ons erelid Karel
Stetter op 6 oktober 2010. Karel was de nestor van het tafeltennissen in
Schoonhoven en mede door hem is het tafeltennissen in Schoonhoven
op de kaart gezet vanaf de zestiger jaren. In 1968 is Smash KC
opgericht en is Karel lid geworden. Vanaf deze tijd is Karel altijd trouw
lid gebleven van Smash en heeft jarenlang competitie gespeeld. Karel
was een enthousiaste tafeltennisser met een zeer aparte backhand-slag,
uniek. Hij had altijd een goed humeur en was uitermate sportief. Als wij
een beroep op hem deden te helpen bij de jeugd dan was hij er. Wij en
zeker de recreanten van de donderdagavond zullen hem missen.
Naast het droeve bericht van Karel, kregen wij ook bericht dat ons oudlid Bert Benschop is overleden. Bert werd eveneens lid van Smash KC in
1968. Hij was een van de betere spelers, zoniet de beste van zijn tijd.
Bert was de eerste clubkampioen van Smash KC in 1968 wat hij in 1970
en 1971 nog eens herhaalde. Hij speelde een aantal jaren in het 1e
team.
Wij wensen beide families veel sterkte toe met dit grote verlies.
De competitie is weer gespeeld, maar het resultaat van vier 2e plaatsen
in de voorgaande competitie is niet geëvenaard. Team 1 en 2 sloten wel
af met een 2e plaats, team 3 werd derde en team 4 een vijfde plaats.
Bij elkaar toch een goede prestatie. Onze jaarlijkse
clubkampioenschappen zijn op 11 december gespeeld. Clubkampioen
werd Rokus van der Bas, Stefan de Ruiter won de B-poule en het
dubbelspel werd gewonnen door Rokus en Pieter van der Bas, u leest er
meer over in het clubblad.
Verder wensen wij u namens het bestuur een voorspoedig 2011 toe,
met veel geluk en een goede gezondheid.

Webmaster www.smashkc.nl
Rokus van der Bas
Timbergenlaan 8
2871 KB Schoonhoven
Tel. 0182-381718
rbas@smashkc.nl

Van de redactie:

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter †
- Willem van Holten
- Joke den Besten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591
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Dit nummer tussen twee competities door en de feestdagen is meestal
rap in elkaar zetten op momenten dat je al vrij weinig tijd hebt. Dit
clubblad ziet er toch weer keurig uit met veel (persoonlijke) verhalen een
verslag van het Kersttoernooi, een tafeltennisverhaal van Ab en diverse
standen en statistieken.
De redactie is ook bezig geweest met de kleding die we een jaar geleden
hebben gekregen. Bij sommige ging het logo er spontaan af en begon de
broek te “pillen”. Na diverse e-mails waren er nog 2 personen die een
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nieuw logo en broek wilde hebben. De rest heeft er voor gekozen om dit
zo te laten. Prima.
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.

WK tafeltennis
Van 8 t/m 15 mei 2011 worden in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam
de Wereldkampioenschappen Tafeltennis gespeeld

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 aan blijft.
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.
Tijdens het kersttournooi speel ik ….
Uitslag :
in de A-poule
in de B-poule
niet

Aantal stemmen 7
3
2
3

Volgend seizoen speel ik ….
Uitslag :
eerste klasse
tweede klasse
derde klasse
vierde klasse
vijfde klasse

Aantal stemmen 5
2
0
0
1
2

De Wereldkampioenschappen Tafeltennis beginnen op zondag 8 mei
2011 met de kwalificatiewedstrijden in de vijf speelklassen. De vijf
speelklassen waarin de wereldtitels worden verdeeld, zijn:
• Heren enkelspel;
• Dames enkelspel;
• Heren dubbelspel;
• Dames dubbelspel;
• Mixed dubbel.
De finalewedstrijden worden verdeeld over vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 mei. Pas in een later stadium is bekend welke finales op
welke dag worden gespeeld. Op zaterdagavond 7 mei staat de
openingsceremonie gepland. Onderdeel van de openingsceremonie is de
loting van 32 geplaatste speelsters en spelers in het enkelspel. Het is
voor de eerste keer dat een loting bij een WK tijdens de
openingsceremonie wordt verricht.
De wedstrijden vinden in twee hallen plaats. In het Sportpaleis komen
vier showcourts waarop de televisiewedstrijden worden gespeeld. In hal
1 worden de overige wedstrijden gespeeld op 30 tot 36 tafels. Vanaf
vrijdag 13 mei zijn er alleen nog maar wedstrijden in het Sportpaleis.
Een week lang is Ahoy het centrum van de wereld op tafeltennisgebied.
Naast veel toptafeltennis is er een uitgebreid sideprogramma. In
samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond, Rotterdam
Topsport, Rotterdam Sportsupport en veel andere organisaties worden
er dagelijks activiteiten georganiseerd voor veel verschillende
doelgroepen.

(bijgewerkt tot 05-01-2011)
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doen, er werden namelijk 7 vijf-setters gespeeld, waarvan er 5 in winst
werden omgezet. De derde wedstrijd werd er afgereisd naar
Waddinxveen voor de wedstrijd tegen Kwiek, dit overigens zonder Robin
van Randwijk, die een weekend weg was met vrienden naar België.
Stefan de Ruiter viel deze wedstrijd in, waarvoor nogmaals dank, maar
wist jammer genoeg geen partij in winst om te zetten. Ook aan de zijde
van Kwiek speelden 2 invallers mee, er werd 5-5 gespeeld en iedereen
had hier vrede mee. De vierde wedstrijd was thuis tegen Roteb uit
Rotterdam, deze wedstrijd begon pas rond 21.30 omdat ze 'binnendoor'
via Woerden waren gereden.........hoe verzin je het? Desalniettemin
werden er 6 punten tegen deze heren behaald. Thuis tegen Pitt kwam de
trein pas echt op gang door 7 punten te behalen, met name Peter de
Heij wist zijn meeste partijen winnend af te sluiten. Na 5 wedstrijden
stond Smash op 32 punten en alles was dus nog mogelijk voor een
kampioenschap. Met een loodzwaar programma voor de boeg, te
beginnen met drie uitwedstrijden op rij, werd er afgereisd naar Capelle
voor de ontmoeting tegen Pitt.

Seniorencompetitie
Team 1 derde klasse
Het eerste team is net als vorig seizoen op een tweede plaats geëindigd
Deze keer zelfs evenveel punten als nummer 1 ATTC uit Alphen a/d Rijn.
Aangezien ATTC in onderlinge duels meer games hadden, maar drie
stuks, werden zij kampioen. ATTC vierde dit met blijdschap en bloemen.
In deze competitie blonk Sjaak uit door zijn goede spel en werd 1e in
zijn poule qua percentage met slechts drie verliespartijen van de 30.
Arie bleef iets onder zijn niveau. Mede door een armblessure kan hij zich
niet altijd voor de volle 100% geven. Zijn spel bleef wel tactisch goed,
waardoor hij menig partijtje in winst kon omzetten. Bij Henk was het net
als in voorgaande competities ‘net niet’: tegen de sterkste spelers met
2-0 voorkomen, matchpunten krijgen en niet af kunnen maken. Hij is
inmiddels oud genoeg om te weten dat dit bij de sport hoort.
Wij verloren in deze competitie onze eerste wedstrijd na 23 keer niet
verloren te hebben. Op zich al een unieke prestatie.
Competitie Smash KC 2
Ook deze competitie was het tweede team van Smash, bestaande uit Ab
Muilwijk, Peter de Heij en Robin van Randwijk ingedeeld in de vierde
klasse. Na de degradatie van een paar seizoenen geleden is het deze
heren nog niet gelukt om te promoveren. Team 2 werd ingedeeld bij
TOP, Flamingo's, Pitt, Roteb en Kwiek. Doelstelling voor deze competitie
was bovenin meedraaien. De eerste wedstrijd was thuis tegen TOP,
zonder echt goed te spelen werden er 6 punten behaald. De tweede
wedstrijd, uit tegen Flamingo's ging het een stuk beter en werd er met
8-2 gewonnen. Wel moesten de mannen van Smash hun uiterste best
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Met name Peter de Heij liet zien wat hij in zijn mars heeft door drie
wedstrijden te winnen. Ook de dubbel werd gewonnen en Ab en Robin
wonnen er allebei twee. Waar eindigt dit? Dacht men in het tweede
team. De tweede uitwedstrijd van de drie was in Haastrecht tegen TOP,
ook daar werden 8 punten in de wacht gesleept en had Smash na deze
ronde een voorsprong van 5 punten op Kwiek. Moet lukken dachten we
met z'n allen. De derde uitwedstrijd op een rij was uit tegen Roteb in
Rotterdam. De zaal waarin deze mannen speelde mag eigenlijk geen
zaal genoemd worden. Toen we aankwamen werden de stoelen van de
bedrijfskantine verplaatst, verder was de vloer spekglad en had je met
name aan je linkerzijde weinig ruimte.....Smash kwam die wedstrijd niet
verder dan 3 punten, maar had verder een vermakelijke avond in
Rotterdam-Zuid. Tegen Flamingo's thuis pakte Smash de draad weer op
door 7 punten te pakken en was het afwachten wat Kwiek die
speelronde zou doen. Kwiek pakte die speelronde 9 punten zodat het
nog eens 2 punten uitliep.
Er moest de laatste wedstrijd met 7-3 gewonnen worden van Kwiek en
dit bleek achteraf een veel te zware opgave. Kwiek won met 2-8 zodat
zij met 9 punten verschil kampioen werden.
Al met al kan Smash terugkijken op een goede competitie. Er waren
wedstrijden bij waarin er echt goed gespeeld werd. Met name Peter de
Heij heeft een goede competitie gespeeld door de meeste partijen te
winnen van het team, gefeliciteerd Peter. Voor de volgende competitie
mag de doelstelling duidelijk zijn: KAMPIOEN WORDEN! Door deze lijn
door te trekken en veel te trainen, toch Ab? Moet dit mogelijk zijn.
Op naar volgend seizoen! Robin van Randwijk
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Smash KC 3

Team 4

Voor Jake, Jasper en Arjan is het tafeltennisseizoen ietwat
teleurstellend verlopen: met 52 punten een derde plaats in de 5e klasse
(poule A). Wij hoopten lang mee te doen om de titel, maar moesten al
vrij snel afhaken in die race. Onze sterkste speler Jasper was vier
wedstrijden niet van de partij door een blessure, Arjan was te
wisselvallig en Jake had het geluk niet aan zijn zijde. Maar als we het
daarop zouden gooien zouden wij de nummers 1 en 2 tekort doen, want
daar zitten spelers bij die heel lastig zijn te verslaan.

Het begon allemaal lekker rommelig. De eerste wedstrijd begonnen we
gelijk al met twee man. Stefan was op huwelijksreis en een ander kon
ook niet. Maar de mannen lieten haar eigen niet kennen en wonnen met
6-4 van Top 7. De daarop volgende wedstrijd was ook met twee man
alleen deze werd met 8-2 verloren. De rest van de competitie liep niet
geheel op rolletjes. We verloren een aantal keer en speelde een aantal
keer gelijk en wonnen maar liefst twee keer. In het laatste deel van dit
competitieseizoen werd het nog soort spannend of dat we er wel in
zouden blijven en niet nog eens gingen degraderen, hier hadden we echt
helemaal geen trek in. Door nog een beetje tegenstand te bieden
hebben we het toch voor elkaar gekregen om één na laatste te worden.
Het volgende seizoen beginnen we weer fris in de 5e klasse.

Wij begonnen goed met een 8-2 en 7-3 overwinning op respectievelijk
IJsselvogels 2 en TOP 8. Uit bij Flamingo's 4 kwam de klad erin, vooral
omdat we voor het eerst in de geschiedenis (althans: sinds ik in dit
team speel) met z'n tweeën waren. Eigenlijk maar met één, want Stefan
viel in. Hij moest dit seizoen nog een keer invallen en ook is er een
beroep gedaan op Cees. Mannen, nogmaals dank dat jullie wilden
invallen!
De grootste domper was vervolgens bij Kwiek 9: een 9-1 verlies. Het
was wel een goed team waarvan we verloren, maar dan nog... Daarna
hebben we gelukkig geen grote uitglijders meer gemaakt, al verzuimden
wij soms het verschil te maken. We hebben twee keer gelijkgespeeld
tegen de latere kampioen, ILAC 5. In de eerste wedstrijd tegen ILAC
hielp Arjan Leo van de Zon van zijn 100% af en in de terugwedstrijd
verloor hij zijn tweede partij van het seizoen en weer tegen Arjan.
Vervolgens wist ook Jasper van hem te winnen.
Ondanks de soms matige resultaten kunnen we terugkijken op een leuke
competitie. De teams waren aardig aan elkaar gewaagd en waren
bovendien heel gezellig en sportief. De meeste verre plaats waar we
heen moesten rijden was Waddinxveen, dus dat was ook ideaal!
Vanaf heden komt Stefan het team versterken (welkom in ons team!) en
de voorjaarscompetitie staat voor de deur, dus we benieuwd!
Arjan Versluijs
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Jan, Cees, Rob en Stefan
Eindstanden senioren najaarscompetitie 2010
3e klasse poule B
ATTC Evo-Repro 4
Smash KC 1
Trefpunt 1
Vriendenschaar 9
IJsselvogels 1
OTTV 1

4e klasse poule D
10
10
10
10
10
10

-

64
64
48
43
42
39

5e klasse poule A
Ilac 5
Kwiek 9
Smash KC 3
Flamingo’s 4
IJsselvogels 2
TOP 8

Kwiek 4
Smash KC 2
Roteb 1
Pitt ’75 5
Flamingo’s 3
TOP 4

10
10
10
10
10
10

-

69
60
54
43
39
35

10
10
10
10
10
10

-

68
58
48
44
43
41

5e klasse poule C
10
10
10
10
10
10

-

65
62
54
50
49
20

ATTC Evo-Repro 10
Doing 6
Taverzo 17
TOP 7
Smash KC 4
Vriendenschaar 15
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2010 getrouwd, dus maakt dat een hoop goed. We begrijpen hoe het
komt Stefan.
Als we kijken naar de procenten zijn Jasper en Peter ook de groten.
Jasper +61% en Peter +50% deden het stukken beter dan vorig
seizoen. Ook Stefan komt in deze lijst als grootste daler naar voren. Hij
sloeg 24% minder bij elkaar. Zijn teammaat Rob deed het met 23%
minder.
Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2010
Naam
Sjaak Ouwerkerk
Jasper Stetter
Arie Kruijs
Peter de Heij
Ab Muilwijk
Arjan Versluijs
Jan Lindsen
Robin van Randwijk
Cees de Gruijter
Stefan de Ruiter
Jake Constable
Henk Beljaars
Rob Stremme

Team

Gespeeld

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

30
21
27
30
30
30
18
27
27
24
27
30
18

Gewonnen Percentage
27
18
20
21
19
19
11
13
13
11
7
7
1

90%
86%
74%
70%
63%
63%
61%
48%
48%
46%
26%
23%
6%

Oké daar gaan we weer. Hoe zit het ook alweer? Wie staat er bovenaan
en wie onderaan? Wie maakt de grote stap in positie en wie maakt de
grootste stap in procenten. Ook de dalers komen langs.
Wat speelde iedereen gemiddeld bij elkaar en wie deed er niet meer
mee. Laat ik gauw gaan rekenen.
Deze keer staat Sjaak bovenaan met een fantastisch percentage van
90%. Hij staat hier voor het eerst of het is wel heel lang geleden. De
laatste spelers die 90% of meer haalden waren Rob Stigter en Jasper
Stetter in de voorjaarscompetitie 2008. Zij kwamen toen op 100%.
Helaas speelden ze toen samen maar de helft van het aantal wedstrijden
wat Sjaak nu speelde.
Rob Stremme staat onderaan. Vorig seizoen stond Jake er nog. Helaas
voor Rob niet de eerste keer. Ik hoorde Rob zeggen dat ze volgend
seizoen kampioen gaan worden. Volgend seizoen staat hij dus hoger in
de lijst. Kom op Rob, doe je best.

Vorig seizoen speelden we met 1 speler meer dan dit seizoen. André
heeft ons helemaal verlaten. Toen sloegen we een gemiddeld
percentage van 47% bij elkaar. Dit seizoen doen we het stukken beter
met als resultaat een gemiddelde van 54%. Een keurig resultaat.
Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van
jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.

Indeling senioren voorjaarscompetitie 2011
3e klasse poule B

4e klasse poule C

Smash KC 1
TOP 2
Trefpunt 2
Vriendenschaar 11
TOGB 3
Pitt ’75 3

Smash KC 2
Kwiek 8
Roteb 2
Pitt ’75 6
ATTC Evo-Repro 11
OTTV 3

5e klasse poule C

5e klasse poule A

Smash KC 3
Reeuwijk 3
Doing 6
Taverzo 17
Vriendenschaar 17
TOP 6

Smash KC 4
IJsselvogels 2
Kwiek 9
Flamingo’s 4
ISV-Gouda 2
Vriendenschaar 16

De grootste stijger in deze lijst is Jasper Stetter. Hij steeg 10 plaatsen in
deze lijst. Nog een grote stijger is Peter de Heij. Hij ging 9 plaatsen
omhoog. De grootste daler is ook diegene die het hardst slaat van
allemaal. Stefan zakte 7 plekken naar beneden. Gelukkig is Stefan in
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Clubkampioenschappen 2010
Op zaterdag 11-12-2010 om 9:30 uur waren 15 spelers aanwezig om
voor de clubkampioenschappen te spelen. We werden ontvangen met
koffie en cake door Jan en zijn dochter Laura. Alles was door Jan in de
kerstsfeer gebracht, heel gezellig. Om even voor tienen werd er gestart
met negen spelers in de A-poule en zes spelers in de B-poule en zeven
dubbels. De wedstrijdleiding was in handen van Jan en er werd gestart
met voorronden, welke in vlot tempo verliepen. In de A-poule kwamen
na een aantal spannende wedstrijden de volgende spelers in de halve
finale, t.w. Arie Haasnoot, Sjaak Ouwerkerk, Rokus en Pieter van der
Bas. Vooral Pieter speelde de sterren van de hemel en er gingen
geruchten dat hij voor zijn werk naar China is geweest?? Wij twijfelen of
het wel voor zijn werk was, was het geen trainingsstage??
In de B-poule werd een zeskamp gespeeld en hier kwamen Jasper en
Stefan als sterkste in de finale. Hier kregen we een nieuwe kampioen,
omdat de oud kampioen Cees uitgeschakeld werd.
In het dubbelspel kwamen Rokus en Pieter en de beide Arie's in de
finale. In de A-poule zouden wij ook een nieuwe kampioen krijgen
omdat Peter van de Heuvel door een blessure zijn titel niet kon
verdedigen.
Er werd een kleine pauze ingelast voor de erwtensoep van Jan en de
gehaktballen van Peter, beide een succes. In de halve finale speelde
Sjaak tegen Arie H. en Pieter tegen zijn broer Rokus. Sjaak verloor van
Arie 1-3 en Pieter verloor eveneens na een spannende partij met 1-3.
Hierna werden de finales gespeeld, te beginnen met het dubbel. Hier
waren Rokus en Pieter net iets beter als beide Aries en wonnen met 3-2.
In de B-poule speelde Jasper en Stefan voor het kampioenschap. Stefan
won met 3-1 en werd de nieuwe kampioen voor 2010. Dus weer een
nieuwe naam op de wisselbeker.
Voor de finale in de A-poule gingen we er eens goed voor zitten want
dat kon een mooie partij worden. Maar met het sterke wapen van Arie,
zijn service, had Rokus totaal geen moeite en won de eerste game met
11-4. Arie kwam er iets beter in maar kon niet verhinderen dat de
volgende twee games ook verloren gingen, 11-7 en 11-9 en zo werd
Rokus clubkampioen.
Hierna werden de bekers en de bloemen uitgereikt aan de finalisten. De
voorzitter bedankte in zijn slotwoord Jan en Laura voor de vlekkeloze
bediening en Rokus voor de toernooivoorbereiding en speelschema's en
wenste verder eenieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Onder het genot van een drankje kwam er een eind aan deze fijne
sportdag.
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Wist u dat ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

team 3 team 4 is geworden;
team 4 dus nu team 3 is;
Stefan als enige in team 4 blijft;
dit allemaal om tactische redenen is gedaan;
Stefans nieuwe teamgenoten heel blij zijn met een
clubkampioen binnen de gelederen,
wij op Vriendenschaar beginnen te lijken;
team 2 best team 1 zou willen zijn;
Stefan zes partijen in één week heeft verloren, maar dan
niet bij zijn eigen team;
Jake ‘saffies’ rookt;
Stefan ook meedoet met ‘saffies’ roken;
Jake met een ‘saffie’ gewoon shag bedoelt;
Ab binnenkort weer komt trainen;
dit omdat Robin er ook elke week is;
Rokus Peter begint te naderen;
Rehorst Elektrotechniek ons sponsort;
De ABN Amro dit ook doet;
Wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe sponsoren;

Mijn tafeltennisverhaal
Tafeltennis is toch eigenlijk maar een gek spelletje
Peter B. heeft mij gevraagd om een stukje voor het clubblad te
schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag, alleen kan ik niet tippen aan zijn
feitenkennis en zeker niet aan die van Arie Kruijs. Ik kom dan ook niet
verder dan een aantal anekdotes.
Ik ben in 1974 lid geworden van tafeltennisvereniging Smash, na een
kortstondige voetbalcarrière. Ik heb een jaar of vijf bij de F’jes en E’tjes
van Schoonhoven gespeeld, maar meer dan twee doelpunten -waarvan
een in eigen doel- heb ik in die jaren niet gemaakt. Op een gegeven
moment was ik het gescheld op elkaar en de soms negatieve houding
van sommige ouders zo zat, dat ik een andere sport ben gaan zoeken en
al vrij snel bij tafeltennis uitkwam. Lekker dicht in de buurt - ik woonde
in die tijd op de Populierenlaan en er werd in het gebouw op het Bastion
gepeeld - en bovendien had je maar twee teamgenoten wat me ook wel
aansprak. Ik had op het RSG in Gouda en bij een klasgenootje al wat
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gepeeld en een speelstijl ontwikkeld die ik in al die jaren niet ben
kwijtgeraakt: schuiven tot je er bij neervalt!
Ik heb een leuke juniorentijd gehad, een of twee seizoenen landelijk C
gespeeld, met de kans op het behalen van het kampioenschap. Ik
herinner me nog dat we op een gegeven moment met zijn allen buiten
zaten op een zaterdagmiddag, omdat we de wedstrijd die Leon Moor
speelde niet langer aan konden zien. Bloedstollend spannend, maar de
partij werd helaas door hem verloren! Het dubbel van Leon en
ondergetekende was in die tijd bijna niet te verslaan, Leon had een zo
mogelijk nog vervelender spelletje dan ik.
Uit mijn juniorentijd herinner ik me nog enkele zaken: de trainingen van
Jan Crama en Wil Snabel van TTVN, de ruzie met Joop de Jong van
Vriendenschaar en de potjes zwikken op zaterdagmiddag, die behoorlijk
uit de hand konden lopen.
Als senior heb ik een behoorlijk aantal teamgenoten gehad: Cees de
Gruijter met zijn groene eend, de veel te vroeg overleden Bert
Benschop, Arie Kruijs, de veel te vroeg gestopte Rob Stigter en Harry
van de Broek, Peter “B”, en inmiddels een ijzersterk team vormend met
Robin van Randwijk en Peter “S”. Ik ben er ongetwijfeld nog een aantal
vergeten, het ontbreken van dit soort feitenkennis heb ik al even
aangehaald.

Harry van de Broek arriveerde een keer behoorlijk aangeschoten bij een
wedstrijd op vrijdagavond tegen Gouda. Hij werkte in die tijd in Gouda
en zou wel gelijk uit zijn werk naar het voormalige badhuis komen waar
Gouda speelde. Alleen werd de pitstop die hij in de kroeg maakte hem
bijna fataal. Na veel koffie won hij toch nog zijn laatste partij, alleen was
het meteen wel de laatste partij van teamgenoot Alan Perry, Engelsen
zijn toch eigenlijk maar vreemde mensen…
Tafeltennis is dan misschien een raar spelletje, maar voorlopig wil ik het
voor geen goud missen. En omdat ik vrij gedoseerd train, ‘ik kom om de
twee weken trainen mannen!’, kan ik het ook nog wel een paar jaar
volhouden…
Ab Muilwijk

Van de recreanten
Helaas heeft Sander Kooiman zijn lidmaatschap opgezegd. Hij kwam
regelmatig op de donderdagavond een balletje slaan, maar hij heeft zijn
horecaopleiding afgerond en werkt nu ’s avonds bij een restaurant.
Ik heb begrepen dat er de laatste avonden een aantal aspirant-leden de
donderdagavond hebben bezocht, dus hopelijk komt daar aanwas uit
voort.

Tafeltennis is inderdaad toch eigenlijk maar een gek spelletje, waarbij
alles mogelijk is. Met 20-10 voorkomen en toch nog verliezen, je batje
kapot slaan op de tafel, met schitterend spel een vijfde game afdwingen
en vervolgens met 11-0 de teil in gaan, niets is onmogelijk. Ook een
tafeltennisballetje is rond zullen we maar zeggen. Uit mijn seniorentijd –
die natuurlijk nog lang niet voorbij is – zijn me enkele zaken
bijgebleven.
Een tegenstander van Jan Lindsen - volgens mij een leraar die bij TTVN
speelde - weigerde tegen Jan te spelen omdat hij geen batje had met
twee verschillende kleuren rubber. Terwijl de rubbers toch identiek
waren, volgens mij speelde Jan in die tijd met een batje van 3,95 die hij
had gekocht bij de Hema. Het batje dat Jan toen onder protest heeft
aangeschaft was veel duurder, maar hij won er helaas wel minder
partijen mee!
Als je met Cees de Gruijter competitie speelde, was je er bijna zeker van
dat je te laat kwam. Met zijn groene eend naar Nieuwkoop en om 21.15
uur aankomen, was geen uitzondering - sommige dingen veranderen
nooit!

- 13 -

- 14 -

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN

DE REDACTIE
WENST U EEN

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.

GEZOND EN
SPORTIEF 2011!

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