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Van de voorzitter: 
 
Als u het clubblad ontvangt zijn we al volop bezig met de najaars-
competitie met vier teams. 
We laten de vakantie al weer een tijdje achter ons met een kater voor 
de mensen welke in Nederland bleven. De mensen welke over de 
grenzen trokken richting zuiden hebben het beter getroffen. Laten wij 
hopen op een mooie nazomer om toch nog een beetje te kunnen 
genieten. 
  
Het is de bedoeling dat ik aan het eind van het jaar het voorzitterschap 
na 30 jaar over zal dragen aan Ab Muilwijk mits de algemene 
ledenvergadering daar mede akkoord gaat. Hopelijk kan Ab de club wat 
nieuw leven inblazen. 
  
Het kersttoernooi zal dit jaar o.v.b. gehouden worden op zaterdag 10 
december. Noteert u s.v.p. deze datum. Inschrijfformulieren worden 
opgehangen aan de prikborden. 
  
Tenslotte wens ik de spelers veel succes toe in de najaarscompetitie. 
 

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.  

• 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. 
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• 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. 

 

Doet u vrijwilligerswerk bij Smash?            Aantal stemmen 11 

Uitslag : Ja      9 

  Nee, maar zou het wel willen   0 

   Nee, maar heb dat wel gedaan   1 

  Nog niet     0 

  Nee      1 

 

(bijgewerkt tot 2-10-2011)  

 

Seniorencompetitie 
 
De najaarscompetitie is alweer een paar weken onderweg. Jasper 
Stetter besloot om na 1 wedstrijd de strijd te staken en zijn arm meer 
rust te geven. Jake en Stefan hebben nu de steun dus hard nodig van 
team 3. 
 
Team 1 bestaat uit Henk Beljaars, Arie Kruijs en Sjaak Ouwerkerk. 
 
Team 2 bestaat uit Ab Muilwijk, Peter de Heij en Robin van Randwijk. 
 
Team 3 bestaat uit Rob Stremme, Jan Lindsen en Cees de Gruijter. 
 
Team 4 bestaat uit Jake Constable, Jasper Stetter en Stefan de Ruiter. 
 
Tot en met de derde week komen de uitslagen maar mondjesmaatjes 
binnen. Gebruik ook het gastenboek svp niet om uitslagen door te 
geven. Via uitslagen@smashkc.nl is de beste wijze. 
 
Tussenstanden (t/m week 39 ) senioren najaarscompetitie 2011 

 
3e klasse poule A  3e klasse poule C 
         

Smash KC 1 3 - 20  OTTV 1 3 - 22 
Trefpunt 1 3 - 18  TOP 3 3 - 19 
Togb 4 3 - 17  Vriendenschaar 10 3 - 13 
Flamingo’s 2 2 - 8  Pitt ’75 2 2 - 10 
Pitt ’75 3 2 - 6  Trefpunt 2 3 - 8 
Vriendenschaar 11 2 - 1  Smash KC 2 2 - 7 

- 4 - 

 

 
Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van 

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

 
 

 

 
 

Van de recreanten: 
 

Met veel plezier sla ik op donderdag al ± 25 jaar, graag een balletje om 

zodoende de broodnodige lichamelijke conditie op peil te houden. 

Daarnaast nemen we de toestand in de wereld en Schoonhoven door, 

waarop we tot fabelachtig simpele oplossingen en adviezen komen. Dat 

zorgt er ook voor dat onze lachspieren getraind blijven. Het clubje wordt 

echter zo klein, dat ik alle clubgenoten wil vragen in eigen kring onze 

recreantenavond onder de aandacht te brengen. In mijn beleving heeft 

iedere vereniging toch wel de plicht om zo'n laagdrempelige ingang in 

stand te houden. Mogelijk kan een advertentie in de Lekstreek (door 

middel van bijvoorbeeld een open avond) daar ook toe bijdragen. 

Daarnaast zou het ook leuk zijn als er weer eens enkele 

competitiespelers hun neus lieten zien, zodat wij weer wat kunnen 

opsteken van hun ervaring - en de clubbanden weer wat meer worden 

aangehaald. Het is mij bekend dat we dit laatste ook op maandag 

kunnen beleven, maar daar wordt de recreantenavond niet mee in stand 

gehouden.  

 

Ik wens iedereen een prettig en sportief nieuw seizoen toe en zie gaarne 

je reactie tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, Wil 

 

 
 
 

5e klasse poule C  5e klasse poule A 
         
Smash KC 3 3 - 20  Ilac 4 3 - 18 
Reeuwijk 4 3 - 18  ISV Gouda 1 3 - 15 
Pitt ’75 10 3 - 15  Flamingo's 4 3 - 14 
Kwiek 10 3 - 15  Pitt ’75 11 2 - 12 
Vriendenschaar 13 3 - 15  Reeuwijk 3 2 - 6 
Spinmill 2 3 - 7  Smash KC 4 1 - 5 
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Wist u dat ... : 
 

• Stefan heel handig is en zijn eigen huis rigoureus aan het 
verbouwen is; 

• Zolang de verbouwing duurt hij niet kan invallen; 
• We hem voor minimaal 1 jaar als invaller kwijt zijn; 
• Peter de Heij met 1 (bril)glas naar Vlaardingen kan 

terugrijden; 
• Robin van Randwijk nieuwe sportschoenen heeft; 
• Wij hopen dat hij er niet naast gaat lopen; 
• Arie Kruijs altijd aandachtig toeschouwer is tijdens de 

juniorentraining; 
• Zelfs Ab Muilwijk tegenwoordig komt trainen; 
• Die twee weken soms erg lang duren; 
• De kerstversiering al hangt bij Smash; 
• Arjan Versluijs in Den Bosch woont; 
• Wij nog geen Bossche bollen hebben gezien; 
• Smash sinds kort een mobiel nummer heeft; 
• Jake zich ook kiesbaar zou willen stellen voor de functie 

van voorzitter; 
• Jasper teveel last van zijn schouder heeft om de 

wedstrijden voort te kunnen zetten; 
• De vereniging maar eens moet overwegen een stel 

schapen te kopen; 
• Het gras harder groeit dan dat de tuinman tijd heeft; 
• We hard toe zijn aan nieuwe recreanten; 
• Beide Peters, Robin en Jan-Willem echte 

frikadellenvreters zijn; 
• Peter “S” nu Peter “V” heet; 
• Iemand hoopt dat Jasper met het Kersttoernooi weer 

topfit is; 
• Jasper wel weet wie dat is; 
• Jan Willem vaak de Iris-scan doet; 
• Peter “V” naast ambtenaar ook oud-papierverzamelaar 

is; 
• Wil naar het vogeltje kijkt; 
• Afmelden makkelijker is dan aanmelden; 
• daardoor enkele leden misschien niet kunnen spelen; 
• Peter de Heij met ingang van 1 januari 2012 stopt met 

werken; 
• Hij dan gaat genieten van zijn rust; 
• en gaat toeren met zijn motor; 
• Hij aan zijn tweede jeugd gaat beginnen; 
• Team 1 22 wedstrijden ongeslagen is gebleven. 
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WW.SMASHKC.NL 
 
Mijn tafeltennisverhaal 
 

Hoewel ik rond mijn twaalfde jaar lid werd van Smash, heb Ik het 
spelletje altijd al leuk gevonden. Als we vroeger op vakantie gingen was 
ik aan het voetballen of aan het tafeltennissen. Dat ik na de scouting en 
een kort lidmaatschap van v.v. Schoonhoven lid werd van Smash mag 
dan ook geen verassing heten. Ook mijn vader en enkele ooms zijn nog 
lid of waren dit in het verleden. 
 
Ik werd dus lid rond mijn twaalfde jaar van Smash in een toen nog 
splinternieuw onderkomen, bijgenaamd ‘Eindelijk Thuis’. Mijn vrienden 
Jordi Koster en Remco Bont kreeg ik ook zo gek om lid te worden en in 
het eerste jaar was het vooral trainen onder leiding van Peter van den 
Heuvel om de basistechnieken onder de knie te krijgen.  
 
Ik keek altijd erg uit naar deze trainingen, waarin het er fanatiek aan 
toeging, maar er altijd ruimte was voor een dolletje. In de beginperiode 
van mijn ‘carrière’ trainde ik met jongens als Sander de Leeuw, Marcel 
Peltenburg, Mark Winkel, Jordi Koster, Remco Bont, Erik Heijkoop, 
Brendan Brouwer, Corijn Kamerling, Bob Wuisman, Arjan van Vliet, 
Victor van der Ham, Mark Florison, Marco Koeleman, Robert van der 
Kolk, gebroeders van der Waal, Stefan de Ruiter en Gert-Jan van der 
Wouden en misschien sla ik nu nog wel een aantal mensen over, 
ondanks de grote lijst met namen. We hadden in die tijd zoveel junioren 
dat we zelfs in groepen trainden. 
 
Na ongeveer een jaar ben ik juniorencompetitie gaan spelen met Jordi 
Koster, Remco Bont en Erik Heijkoop. Een geweldige tijd was dat, omdat 
we naast sportieve successen ook veel plezier hebben gehad. Zo was 
het voor ons een sport wie, bij uitwedstrijden, de meeste ballen kon 
meenemen bij de tegenstander vandaan, haha! We zijn met dit team 
begonnen in de vierde klasse, maar naar een paar jaar speelde we zelfs 
promotieklasse, weliswaar zonder Jordi en Remco en met Nils en Gerard 
erbij, maar toch. 
 
Later ben ik dus een team gaan vormen met Nils van der Waal, Erik 
Heijkoop en Gerard Krijgsman van TOP. Met dit team hebben we 
promotieklasse gespeeld en zijn we op een haar na geen kampioen 
geworden, we verloren namelijk de kampioenswedstrijd in Den Haag. 
Een hoogtepunt en dieptepunt tegelijk. Mooi dat we zo hoog speelde, 
maar jammer dat we net geen kampioen werden. 
 
De onderlinge band was sterk in de juniorentijd. Zo zijn we een keer 
met een aantal mensen naar het Tikkiebad in Wassenaar geweest en na 
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de training bleven we ook vaak hangen om een drankje te nuttigen, iets 
te eten of TV te kijken, ja dat kon toen nog! 
 
Ook keek ik altijd uit naar de toernooien en dan vooral het jaarlijkse 
Kersttoernooi, nu nog steeds trouwens. Lekker tafeltennissen, tussen de 
middag een patatje en heel de dag gezelligheid, wat wil een mens nog 
meer? Het absolute hoogtepunt bij het Kersttoernooi was dat ik 
kampioen van de junioren werd in 2003.  
 
Voor iedereen, en ook voor mezelf, was het onmogelijk dat ik sterker 
zou zijn dan jongens als Jordi Koster, Nils van der Waal en Erik 
Heijkoop. Maar die dag, 27 december 2003 om precies te zijn, lukte 
alles: in de halve finale versloeg ik Jordi Koster in een vijfsetter en in de 
finale had Nils van der Waal helemaal geen schijn van kans, terwijl ik in 
de poule nog kansloos verloor van Nils. Robin van Randwijk kampioen 
bij de junioren! Een droom kwam uit!  
 
Verder ben ik nog twee keer dubbelkampioen geworden in de jeugd. Eén 
keer met Jordi Koster en één keer met Gerard Krijgsman. Dit hadden 
eigenlijk drie titels moeten zijn, want Jordi en ik stonden een keer in de 
finale met 20-15 voor tegen Marco Koeleman en Gert-Jan van der 
Wouden in de derde set, maar toch verloren we. 
 
Ook heb ik wel eens meegedaan aan de ‘meerkampen’. Dit toernooi was 
op zondagochtend en als je bij de eerste twee terecht kwam was je 
door. Verder dan de tweede ronde ben ik nooit gekomen en na mijn 
zestiende vond ik het niet meer leuk om hieraan mee te doen, ook 
omdat ik vanaf die leeftijd ging stappen en dan is acht uur opstaan erg 
vroeg kan ik je melden. 
 
Rond mijn achttiende ben ik senioren gaan spelen met Sander de Leeuw 
en Mark Winkel, we speelden uit mijn hoofd ‘oude vierde klasse’ en zijn 
zelfs gedegradeerd hieruit. Dit team heeft niet lang standgehouden, 
door werkzaamheden stopte Mark Winkel en door een verhuizing van 
Sander de Leeuw naar Amsterdam kon dit team niet langer doorgaan.  
Ik ben toen in een team terechtgekomen met Peter de Heij en Marco 
Koeleman, die weer was gaan spelen na op stage te zijn geweest in 
Curaçao. Dit heeft denk ik zo’n drie seizoenen geduurd toen Marco 
Koeleman besloot om zijn tafeltennisbatje aan de wilgen te hangen. Ik 
heb altijd met plezier samen met Marco gespeeld, op een akkefietje na 
bij TOP uit, maar daar wil ik verder geen woorden aan vuil maken.  
 
Toen Marco stopte met tafeltennis ben ik samen gaan spelen met Ab 
Muilwijk, Rob Stigter en Peter de Heij. Ab en Rob waren ook op zoek 
naar nieuwe mensen omdat Harry van den Broek ermee was gestopt. 
Daarom was de keuze snel gemaakt en is er een viermansteam 
gecreëerd.  
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We hebben een aantal seizoenen derde klasse gespeeld maar toen Rob 
Stigter stopte met tafeltennissen zijn we gedegradeerd naar de vierde 
klasse. Ik dacht na een jaartje wel terug te keren in de derde klasse, 
maar mooi niet. Volgens mij hebben we drie seizoenen vierde klasse 
gespeeld en zijn we afgelopen seizoen eindelijk kampioen geworden!  
Dit seizoen spelen we dus weer derde klasse en het verschil is duidelijk 
merkbaar. Tegen Pitt 1 verloren we met 4-6, maar we houden goede 
hoop dat we ook volgend jaar derde klasse spelen. Met teamgenoten als 
Peter de Heij en Ab Muilwijk moet het mogelijk zijn om ons te 
handhaven. 
 
Tegenwoordig geef ik ook juniorentraining op de maandagavond van 
zeven tot acht. We hebben slechts vier junioren, maar het plezier is er 
niet minder om. Leest u dit verhaal en heeft u zelf kinderen, neefjes, 
nichtjes, of kent u buurjongens, buurmeisjes of kinderen die willen 
tafeltennissen en uit de buurt komen, meld ze aan bij Smash! 
 
Tot slot, plezier in het spelletje is denk ik het belangrijkste en dat heb ik 
nog steeds! En daar gaat het om! Ik hoop daarom nog zo lang mogelijk 
te kunnen blijven tafeltennissen bij Smash…… 
 
Groeten, Robin van Randwijk 
 

 

 
 

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. 

MASHKC.NL 
Altijd de moeite waard om te ki 


