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Van de voorzitter: 
 

Het eerste voorwoord van 2015 is er traditioneel een 

van terugkijken op het afgelopen jaar. Voor Smash 
K.C. een goed jaar, met een geslaagde 
Bartholomeusdag, het uitroepen van Peter van den 
Heuvel tot Sportman van het jaar en het promoveren 
naar de eerste klasse van Team 1. Een jaar ook waarin 
het aantal leden weer gestaag toenam, we hebben de 
veertig leden bijna bereikt! 

 
Op zaterdag 20 december vonden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen plaats, hier kunt u verderop in 

het clubblad meer van lezen. De A-poule werd gewonnen door Marc, de 
B-poule door good old Cees, het dubbel door de gebroeders van der Bas. 
Proficiat heren, we kunnen terugkijken op een geslaagde dag! 
 

Maandag 29 december was het de beurt aan onze junioren en hun 
vriendjes en vriendinnetjes. In totaal 16 kinderen werden van 15.30 uur 
tot 20.00 uur vermaakt met (tafeltennis)spelletjes, limonade, patat en 
leuke prijsjes, afgesloten met een training. Met dank aan de 
organisatoren, die toch weer een halve dag van hun vrije tijd opofferden 
om alles in goede banen te leiden. 

 
Zaterdag 3 januari vond voor de tweede keer onze nieuwjaarsreceptie 

plaats, die met een kleine 25 mensen goed werd bezocht. Donateurs, 
senioren en enkele partners wisten de weg naar ons clubgebouw te 
vinden om onder het genot van een hapje en een drankje terug te 
blikken op het afgelopen jaar. Voor het bestuur reden om dit ook weer 
voor volgend jaar op de agenda te zetten. 

 
De voorjaarscompetitie is inmiddels begonnen – behalve vier 
seniorenteams hebben we sinds lange tijd weer een heus jeugdteam. 
Hier mogen we als vereniging best trots op zijn! Het is natuurlijk een 
open deur, maar de jeugd heeft nog steeds de toekomst. 
 

Dit clubblad staat weer boordevol nieuws, ik wens u veel leesplezier! 

 
Ab Muilwijk 
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Van de redactie: 
 

Ook namens de redacteur de beste wensen voor het jaar 2015. De 

redactie heeft weer zijn best gedaan om een goed gevuld clubblad voor 
elkaar te krijgen. Ik wil iedereen bedanken die op welke voor wijze dan 
ook heeft geholpen met de totstandkoming van deze uitgave.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
‘De redactie’ 

 
Robin van Randwijk  
 

 

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. 

 Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, neem dan contact op met 
onze ledenadministratie. 

 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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Wist u dat……... 
 

 Henk bij de commando’s heeft gezeten; 

 Hij een tijdje op de Spoortstraat heeft gewoond; 
 Graag lauw bier heeft; 
 Nog liever afrekent; 
 En steeds meer gaat lijken op de karikatuur foto aan de muur; 
 Het ledenaantal van Smash bijna is verdubbeld; 
 Smash een YouTube-kanaal heeft; 
 Er een filmarchief is op de website; 

 Wij een nieuwe thermostaat hebben; 
 Michel Morgan een echte ‘likert’ is; 
 Rokus er weleens één ‘one of the road’ drinkt; 

 Klussenbedrijf Mike het onderhoud voor de CV doet; 
 Game 11 weer langs is geweest; 
 Team 1 kampioen is geworden; 
 Hierdoor weer 1e klasse speelt; 

 Er zelfs frituur was tijdens het kampioensfeest; 
 Er twee spelers zijn die 100% hebben gespeeld; 
 Peter ‘S.’ een hele gevaarlijke service heeft; 
 Wij deze service graag een keer zouden zien; 
 Hij steeds meer verstand van tafeltennis krijgt later op de 

avond; 

 Jake een hele strenge scheidsrechter is; 
 De jeugd tegenwoordig op dinsdag traint; 

 Robin is afgestudeerd; 
 Henk uit Den Haag komt; 
 En bij ADO Den Haag heeft gespeeld; 
 Wij ons afvragen of hij misschien ook bij Steeds Hoger heeft 

gespeeld; 

 Hij tegenwoordig erevoorzitter is; 
 Jordy bij Arie in de straat woont; 
 Wij melkbroodjes hadden voor bij de saté; 
 Remco regelmatig met de auto naar Smash komt; 
 De afstand wel 350 hele meters is; 
 Louis bierdopjes spaart; 

 Hij ook getrouwd is; 

 Arjan gaat trouwen; 
 Jasper heel goed kan biljarten; 
 Martin een egelhotel heeft gebouwd; 
 Je vooraf wel moet reserveren; 
 Henk uit het bestuur is; 
 Robin zijn plaats heeft ingenomen; 

 Er echt getraind wordt op vrijdag; 
 Volgens de spelregels je het balletje met server ± 16 cm. vanuit 

de open hand moet opgooien; 
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 Er een recreant is die daar niet over wil horen en gewoon vanuit 
zijn hand serveert; 

 De eerste training door Marc zeer goed is bevallen; 
 Wil blij was dat de volgende groep aan de beurt was; 
 Cees de Gruijter volgend jaar in de A-poule wordt verwacht 

omdat z'n naam nu wel genoeg op de wisselbeker staat; 
 Winnen is zorgen dat de ander zijn winnende spelletje niet kan 

spelen; 

 
Nieuwe/gestopte leden: 
 
Op het moment van schrijven zijn er drie officiële leden bij. Dit zijn 

senior Cor Eekhout uit Polsbroek en de junioren Jordy Bultman uit 

Cabauw en Damian Terlouw uit Schoonhoven. Welkom bij Smash K.C.! 
Gelukkig zijn er geen leden die opgezegd hebben, de club is dus drie 
leden rijker! 
 
Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
Cor Eekhout    Jordy Bultman 

     Damian Terlouw 
      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
Geen     Geen 
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Demonstratie Game 11: 
 
Maandagavond 11 december heeft Game 11, de samenwerkingspartner 
van Smash, weer een demonstratie en verkoopavond gehouden in het 
clubgebouw.  

 
Er was deze avond zelfs een 
eredivisie speler (Jochem de Hoop) 

aanwezig waar iedereen tegen kon 
spelen!  
 
Een aantal mensen heeft spullen 
gekocht bij Game 11 zodat ze 

weer goed voor de dag kunnen 
komen tijdens trainingen en 

wedstrijden. 
 

 
Wij willen Gerald van Grunsven (contactpersoon), Jelco van Grunsven, 
Lennart Slaats en Jochem de Hoop bedanken voor de geslaagde avond! 
 
Tot binnenkort! 
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Hotel Restaurant Belvédère 

 

Lekdijk West 4  
2871 MK Schoonhoven 
Tel: 0182-325222 
Fax: 0182-325229 
 
Email: info@hotelbelvedere.nl 
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Opstaptoernooi: 
 
Het opstaptoernooi in Hazerswoude-dorp was erg leuk maar ook 
spannend. Toen we daar aan kwamen waren wij zowat als eerste. We 
gingen even inspelen en daarna kwamen de eerste rondes. 
  
Eerste ronde 
  

Toen we de eerste rondes begonnen werden we in verschillende 
wedstrijden tegen elkaar geplaatst. Hoe meer je won, hoe hoger je werd 
ingedeeld voor de middagpoule.  
 
Ik had het maar erg lastig en had met moeite 1 wedstrijd gewonnen 

zonder dat ik leerde te spinnen terwijl hun dat konden. 
 

 
Tweede ronde 
  
Toen we de 2e ronde begonnen werden we 
ingedeeld in poules waar ik helaas te hoog 
werd ingedeeld. Ik zat aan tafel 3 waarbij tafel 
1 het hoogste was en tafel 12 voor de 

beginners. Ik heb 1 leg gehaald en 0 
wedstrijden gewonnen, ik was wel heel erg blij 
met de leg. 

 
● Jordy (r) in actie.  
 

 
  
Erna 
  
Nadat de wedstrijd zowat was afgelopen kreeg ik al 
een medaille omdat ik hoofdpijn had, ik ben er heel 
erg blij mee. 

  

Dit was mijn verslag over het opstaptoernooi. 
 
Jordy Bultman 
 
 
 

 
● Jordy toont trots zijn medaille.  
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Brood- en Banketbakkerij 

 
 
 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 

 

Steun onze adverteerders, 
zij steunen ons! 
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Najaarscompetitie 2014 
 
Competitieverslag Smash KC 1  
 

Smash 1 keert terug naar eerste klasse! 

Het eerste team van tafeltennisvereniging Smash KC is na een 
afwezigheid van acht jaar teruggekeerd in de eerste klasse. 
 
De koppositie in hun poule werd al na 1 wedstrijd gepakt en nooit meer 

afgestaan. Met een gemiddelde van bijna 8 punten (10-79) per 
wedstrijd werden zij dus terecht kampioen. 
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Deze keer even geen terugblik per wedstrijd maar een paar 
opmerkelijke feiten: 

 
 Rokus haalde een score van 100% (15-15) en eindigde uiteraard als 

eerste in zijn poule; 

 Peter verloor 4 partijen en werd met een score van 81% (21-17) 
tweede in deze poule; 

 Nieuwkomer Marc verloor 6 partijen (26-20) en haalde 77%; 
 Sjaak ging met sprongen vooruit en behaalde een score van 65% 

(23-15); 
 Voor het eerst in de Smash historie werd er een wedstrijd gespeeld 

met vier spelers; 

 Sjaak maar 1 dubbel verloor. De laatste, samen met Peter tegen 

TOP; 
 De eerste klasse niet ons einddoel is; 
 Het kampioenschap werd gevierd met champagne en hapjes; 
 Frank M. ook graag de overstap zou willen maken. Hierover 

misschien later meer; 

 
 Peter van den Heuvel 
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Competitieverslag Smash KC 2 
 

De tweede helft najaarscompetitie 2014  
 
De eerste helft is redelijk goed verlopen, met 26 punten staan we prima 

op een derde positie. Het streven is om zo door te gaan in de tweede 
helft, want het zou weer niet makkelijk worden dit seizoen. 
 
Wedstrijd nummer zes is uit tegen PITT ‘75. Het ‘jeugdteam’ is erheen 
gegaan om hopelijk weer wat punten te scoren tegen deze jongens. 
Robin won er netjes twee. Arjan wist knap van onze grote vriend Rob te 
winnen terwijl hij in eerste instantie 2-0 in games achter stond. Stefan 

heeft deze avond niet best gepresteerd. De uitslag is 7-3 voor PITT ‘75. 

 
De volgende wedstrijd komt OTTV bij ons op bezoek. Het oude 
vertrouwde team uit Ouderkerk a/d IJssel kreeg dezelfde uitslag voor 
hun kiezen toen wij bij hun te gast waren. 7-3 voor Smash. Robin 3, 
Peter 2, Stefan 1 en de dubbel. 

 
Daar is hij dan, de tweede wedstrijd tegen (de zo goed als kampioen) 
Flamingo’s. Het was een beetje vreemde gang van zaken. Stefan kon 
deze avond niet waardoor Robin, Peter en Arjan het moesten gaan doen. 
Robin had nog een andere afspraak deze avond en besloot deze avond 
de drie wedstrijden meteen achter elkaar te spelen. Dit liep helaas niet 
tot een goed einde. Uiteindelijk heeft Peter de eer nog weten te redden 

door er 1 te winnen. 
 
Top kwam op bezoek. Altijd gezellig. Leuke wedstrijden, alleen net iets 
teveel de verkeerde kant op, wat uitdraaide op een 7-3 verlies. Niet 
verwacht. Robin won er drie. Stefan en Arjan helaas niks. 
 
De laatste wedstrijd speelde zich af bij Vriendenschaar in Gouda. Het 

was gezellig druk daar met veel thuis spelende teams. De uitslag is 
hetzelfde gebleven als de vorige keer tegen deze jongens: 5-5. Met deze 
uitslag zijn we uitgekomen op de 4de positie met 45 punten. Het was een 
lastig seizoen, maar we zijn op eigen kracht netjes middenin beland en 
hoeven daardoor niet bang te zijn op eventuele degradatie. 

 

Volgend seizoen gaan we met dezelfde opstelling van start en hopen dat 
we nu weer een plaatsje omhoog kunnen kruipen. 
 
Stefan de Ruiter 
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Competitieverslag Smash KC 3 
 

Het gloednieuwe team Smash KC 3 begon in de eerste helft van het 
seizoen met 23 punten. Vooral dankzij Ab, die na vier wedstrijden al 11 
van zijn 12 partijen had gewonnen.   

 
Duidelijk was dus dat Ab de sterkhouder van het team was. Maar aan 
het begin van de 2de helft van de competitie moest de “ervaren 
verdediger” onder het mes. Er vond een operatie plaats aan zijn 
meniscus. De vraag was dus of Remco, Ewoud en ik het ook zonder Ab 
aan zouden kunnen. Na de eerste seizoenshelft hadden we onze zinnen 
gezet op de 4de plaats waardoor we in ieder geval niet zouden 

degraderen.  

 
De wedstrijden zonder Ab verliepen moeizaam. Ons team was niet twee 
keer niet compleet en om die reden hebben we twee keer assistentie 
gehad van onze supersub Jake! We wisten 8 punten te pakken in de drie 
wedstrijden zonder Ab. Gelukkig was de operatie goed verlopen en kon 

hij weer snel spelen.   
 
In de laatste 3 wedstrijden pakten we 18 punten. We speelden twee 
keer gelijk met 5-5 en we wonnen uit bij Kwiek met 2-8. Helaas waren 
onze 47 punten net niet genoeg om de 4de plek te veroveren.  
 
Terugkijkend op ons eerste seizoen denk ik dat het een geslaagd 

seizoen is geweest. We zijn niet gedegradeerd en we hebben het erg 
naar ons zin gehad. Spelen met Ewoud, Remco en Ab was leerzaam en 
leuk. En ik hoop dat ze het met mij ook leuk hebben gehad .  

 
We weten inmiddels onze volgende tegenstanders. Het gaat weer een 
zwaar seizoen worden, maar met de opgedane ervaring en de trainingen 

van Marc ben ik ervan overtuigd dat we goede resultaten gaan behalen.   
 
Ab: 20 van de 21  
Remco: 11 van de 21 
Rick: 6 van de 21 
Ewoud: 4 van de 21  

Jake: 1 van de 6   

 
Rick Stout 
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Competitieverslag Smash KC 4 
 

De najaarscompetitie van 2014 zit er weer op en een waarin we als 
team prima gepresteerd hebben met goede resultaten en grote 
uitslagen. Met slechts één slecht resultaat en wel de uitwedstrijd tegen 

ISV die jammerlijk verloren ging met 7-3 en wat zou blijken ook  
cruciaal bleek in de strijd om het kampioenschap.  
 
Zeker gezien de prima wedstrijd thuis tegen ATTV EVO uit Alphen die 
Jan, Jake en Jasper met een 7-3 winst afsloten. Jasper was daarin de 
grote man met 3 winstpartijen, Jan 2 en Jake 1 en ook het dubbel werd 
een prooi voor ons team.  

 

En ondanks een 1-9 winst in Delft bij DHC en winst voor ATTV bij 
vriendenschaar 7-3 kon de promotie ATTV EVO niet meer ontlopen. Met 
71 punten voor Smash KC 4 weer geen kampioen. ATTV EVO met 76 
punten kon feest vieren, ISV derde met 54 punten voorwaar een groot 
verschil dus.  

 
Jasper met 100% onze joker.... Cees met 89% de benjamin van het 
team, Jan 76% onze oudste rot, Rob 57% ook al op leeftijd, evenals 
Jake 39% hebben weer van zich afgebeten en gaan er weer voor in de 
voorjaarscompetitie van 2015 om dan eindelijk dat felbegeerde 
kampioenschap eens binnen te halen.  
 

Want ja het is al verscheidene jaren dat we meer als 65 tot 70 punten 
halen maar telkens als tweede afsloten.  
 
Rob Stremme 
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Eindstanden senioren najaarscompetitie 2014 
 

 

 
 

 
● De vier kampioenen van Smash KC 1. 
 
  

2e klasse poule B  3e klasse poule A 
         
Smash KC 1 10 - 79  Flamingo’s 1 10 - 80 
TOP 1 10 - 56  TOP 2 10 - 58 
VVV 5 10 - 54  Pitt ’75 2 10 - 46 
Overschie 2 10 - 47  Smash KC 2 10 - 45 

Lekpongers 1 10 - 40  OTTV 1 10 - 38 
IJsselvogels 1 10 - 24  Vriendenschaar 9 10 - 33 

         
4e klasse poule B   5e klasse poule A 
         

ATTC Evo-Repro 7 10 - 67  ATTC Evo-Repro 10 10 - 76 

Vriendenschaar 10 10 - 67  Smash KC 4  10 - 71 
Reeuwijk 2 10 - 56  ISV Gouda 2 10 - 54 
OTTV 3 10 - 49  NTTC 3 10 - 51 
Smash KC 3 10 - 47  Vriendenschaar 12 10 - 28 
Kwiek 6 10 - 14  DHC 9 10 - 20 
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Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2014 

 
 
 

Benieuwd naar nog meer statistieken van 
jezelf, je team of van iemand anders? Kijk 

dan op de www.ttkaart.nl 
 

TTKAART.NL  
Tafeltennisresultaten in kaart gebracht 

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

     
Rokus van der Bas 1 15 15 100% 
Jasper Stetter 4 12 12 100% 
Ab Muilwijk 3 21 20 95% 
Cees de Gruijter 4 18 16 89% 
Peter van den Heuvel 1 21 17 81% 
Marc Rijerse 1 26 20 77% 

Jan Lindsen 4 21 16 76% 
Robin van Randwijk 2 27 19 70% 
Sjaak Ouwerkerk 1 23 15 65% 
Peter de Heij 2 24 13 54% 

Remco Bont 3 21 11 52% 
Jake Constable 4 18 7 39% 
Rick Stout 3 21 6 29% 

Stefan de Ruiter 2 27 7 26% 
Ewoud van den Dool 3 21 4 19% 
Arjan Versluijs 2 12 2 17% 

http://www.ttkaart.nl/
http://www.ttkaart.nl/
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Kersttoernooi 2014: 
 
Prachtige clubkampioenschappen 
 
Het was een drukte van belang zaterdag 20 december tijdens de 
clubkampioenschappen. Tien deelnemers in de A-poule, twaalf in de B-
poule en 10 dubbels: er moesten in totaal 79 wedstrijden worden 
afgewerkt. De toeschouwers kwamen mooi verdeeld over de dag 

binnendruppelen, zodat het nooit te druk werd in ons gezellige maar niet 
al te grote clubgebouw. 
 
De eerste uren werden de 
poulewedstrijden van de A- en B-

poule afgewerkt. In de A-poule 
verliep dit zonder verrassingen: de 

vier spelers van het eerste team 
bereikten zonder problemen de halve 
finale: Marc, Peter, Rokus en Sjaak. 
In de B-poule daarentegen werden 
gedoodverfde favorieten voor de 
halve finales als Jasper en Remco 
uitgeschakeld, en bereikten Cees, Ewoud, Jake en Rob de halve finale. 

In de B-poule deden drie junioren mee: een mooie ervaring voor Hidde, 
Stas en Tom. 
 

Direct na deze vijftig 
poulewedstrijden werden 
er twintig dubbels 

gespeeld, we begonnen 
toch een beetje last van 
haast te krijgen! Ervaren 
koppels (Cees/Rob), 
verrassende koppels 
Arie/Marc, familiekoppels 
(de gebroeders Van der 

Bas, Stas met opa Wil), 

het was een zeer gemêleerd gezelschap. De favoriete dubbels Arie/Marc, 
Rokus/Pieter en Peter/Sjaak bereikten moeiteloos de have finale, 
Remco/Robin maakten het kwartet compleet. 
 
Dubbel 
 

Direct na de poulewedstrijden begonnen we met de halve finales. Bij het 
dubbel wonnen Pieter en Rokus van Remco en Robin, en wisten Arie en 
Marc Peter en Sjaak te verslaan. In de finale wonnen Pieter en Rokus in 
vier sets van Arie en Marc. De eerste set wisten Arie in Marc nog te 
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winnen, maar daarna waren ze toch 
niet opgewassen tegen dit zeer 

geroutineerde dubbel. 
 
B-poule 

 
In de B-poule won in de halve finales 
Cees van teammaatje Jake, terwijl 
Ewoud wist te winnen van Rob. De 
finale was een echte thriller, die 
uiteindelijk door Cees in vijf sets werd gewonnen van Ewoud. Cees 
verloor de eerste twee sets eigenlijk vrij kansloos, maar in de derde set 

kantelde de wedstrijd en kwam de routine van Cees toch bovendrijven. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A-poule 
 
In de halve finale A-poule won Rokus van Sjaak, in de andere halve 
finale versloeg Marc Peter in een spannende wedstrijd. De finale kan de 
boeken in als een spannende wedstrijd, waarbij beide finalisten zeer aan 

elkaar gewaagd waren. De wedstrijd werd door Marc in vijf sets van 
Rokus gewonnen, applaus voor de nieuwe kampioen! 
 

Na een dag vol strijd worden rond 19.30 
uur de prijzen uitgereikt, en hoort Marc – 

het is tenslotte zijn eerste 

clubkampioenschap bij Smash K.C. – dat 
de winnaar niet alleen een beker krijgt, 
maar volgens traditie ook het publiek een 
rondje geeft. 
 
 

 

Peter de Heij, bedankt voor de goede zorgen! 
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Jeugd: 
 
Een droom van iedereen die 1,5 jaar terug bij het opnieuw opzetten van 
de jeugdopleiding betrokken is geweest, is onlangs uitgekomen: 
eindelijk weer een jeugdteam! Een leuke en leerzame ervaring voor de 
kinderen en een visitekaartje voor onze vereniging! 
Niet alleen de kinderen zijn fanatiek, ook de ouders zijn razend 
enthousiast. Top! 

 

 
 
● Onze beloften van het eerste jeugdteam. V.l.n.r.: Maurits, Stas, 

Anass en Jordy. 

 
De laatste tijd kwam bij de jeugd vaak het spelen van wedstrijden ter 
sprake, bijvoorbeeld toen de kinderen werden uitgenodigd om bij TOP 
tegen de Haastrechtse kinderen wedstrijden te spelen. Al snel bleek dat 
de animo onder de kinderen om competitiewedstrijden te gaan spelen 
zeer groot is. We moesten helaas zelf enkele kinderen teleurstellen, die 

vanwege hun leeftijd helaas net te jong of te oud waren om in een team 
in te passen. Voor hen gaan wij voor de najaarscompetitie kijken of er 
een plaats, die kans is zeer groot. Wellicht kunnen dan nog meer 
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jeugdleden aansluiten. Het liefst willen wij natuurlijk iedereen die 
competitie wil spelen een plaats bieden! In de tussentijd bereidden wij 

de jeugdleden voor op het spelen van wedstrijden, voor nu en anders 
voor een van de volgende jeugdcompetities. Tevens zijn we met de 
training per 1 januari naar de dinsdagavond gegaan en wordt er nu in 

twee groepen getraind, zodat iedereen nog meer aandacht krijgt. 
 
Anass, Maurits en Jordy bijten zaterdag 31 januari de spits af. 
Je allereerste competitiewedstrijd is natuurlijk heel spannend, 
zeker ook de rest van seizoen, maar wij hebben er alle 
vertrouwen in. Winst of verlies, het belangrijkste is dat de 
kinderen hun best doen en plezier hebben. Veel 

tegenstanders hebben al meer wedstrijdervaring, maar daar 

kun je alleen maar van leren. Geniet dan ook van elk punt dat 
je tegen hen weet te maken, of het nu 11-3 wordt of 3-11. 
 

Wij roepen alle leden op om ‘s zaterdags vanaf 10:00 uur onze jongens 
te steunen, want wij zijn trots op hen! Kijk op het prikbord of op de site 

voor de speeldata van de thuiswedstrijden. De entree is gratis. 
Wij wensen team 5 (wat eigenlijk team 1 had moeten zijn, maar dat 
komt door een foutje van de wedstrijdsecretaris) heel veel succes toe! 
 

 
● De jeugdleden op 
bezoek bij TOP in 

Haastrecht. 
 
 
 
 

 
 

 
 
● De jeugd in actie 
tegen o.a. 
Eredivisie-speler 

Jochem de Hoop 
(Scyedam) op de 
demonstratieavond 
van Game11. 
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● Kerstvakantie-tafeltennismiddag 2014. 
 

● De allereerste competitiewedstrijd van het nieuwe jeugdteam, 
31 januari 2015. 
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Mijn tweede hobby: 
 

Wij Smashers delen allemaal dezelfde passie: tafeltennis. Maar welke 

soms verrassende hobby’s hebben de Smashers nog meer? In deze 
rubriek maken we elke aflevering kennis met de ‘tweede hobby’ van een 
Smash-lid. Ditmaal de beurt aan Arjan Versluijs met zijn tweede hobby: 
FC Utrecht. 
 
Eigenlijk is het niet 
echt een verrassende 

hobby, want iedereen 
die me een beetje 
kent weet dat ik 

supporter ben van FC 
Utrecht. Een gekkere 
hobby die ik heb is 
minigolf, waarbij ik in 

een vlaag van 
verstandsverbijstering 
terecht ben gekomen 
en ik zelfs tweemaal 
aan het officieel 
Nederlands 

Kampioenschap heb 
meegedaan, waarbij ik 

eenmaal 1 plek te laag 
stond om mee te 
mogen doen aan een 
interland. Anders had 
ik zelfs mee mogen 

zingen met het 
volkslied, haha. Stel je 
voor. Wel wil ik even 
aantekenen dat 
minigolf een officiële 

wedstrijdsport is 

(aangesloten bij 
NOC*NSF) en de wedstrijden nou niet bepaald in de sfeer zitten van 
kaboutertjes en pannenkoeken. Daar vergist iedereen zich echt in en als 
ik een keer mensen meeneem naar een wedstrijdbaan, dan piept 
iedereen daarna heel anders. Ik snap ook wel dat het op het oog niet de 

meest stoere sport is, maar dan nog. Maar omdat dat sinds een paar 
jaar op een lager pitje staat en dat FC Utrecht altijd samen met 
tafeltennis de grootste hobby van mij is, gaan we het over deze 
voetbalclub hebben. 
 

● FC Utrecht gaat weer Europa in. 
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Door mijn opa en vader ben ik van kinds af aan supporter van FC 
Utrecht. Mijn opa en vader gingen vroeger bij DOS kijken (de voorloper 

van FC Utrecht) en sinds de oprichting van FC Utrecht bij deze FC. In 
het seizoen 1992/’93 ging ik bij FC Utrecht-VVV voor het eerst mee met 
m’n vader en met mijn opa. M’n vader twijfelde of ik het wel leuk vond, 

maar toen hij me een keer op zondagmiddag thuisliet was ik volgens 
mijn moeder heel chagrijnig, haha. Vroeger kon ik wel eens 
teleurgesteld zijn om een verlies, maar nu denk ik altijd ‘er zijn nog 
belangrijkere zaken in het leven’. 
 
Mijn vader heeft al 
jaren seizoen-

kaarten van de 

zaak en daarmee 
nodigt hij klanten 
uit. Af en toe kocht 
hij dan een kaartje 
bij voor mij. Sinds 

vele jaren heb ik 
mijn vaste plek 
ernaast en sinds 
vorig seizoen is ook 
mijn vriendin Jamie 
altijd van de partij. 
Die is door mij 

aangestoken en is 
nu de eerste echt Brabantse Utrecht-supportster. Hartstikke gezellig met 
z’n allen. Bij thuiswedstrijden tegen PSV, NAC en Willem II doet Jamie 
sowieso een Utrecht-sjaal om of een FC Utrecht-shirt aan, want de 
mensen om ons heen op de tribune moeten niet denken dat ze met haar 
zachte ‘g’ níet voor FC Utrecht is… Twee jaar geleden ging FC Utrecht er 
om onverklaarbare redenen dik in, uit bij RKC. We doen het niet vaak, 

maar toen verlieten we voor het einde bij een 4-0 achterstand het 
stadion, het was echt niet om aan te gluren. Al die RKC-supporters om 
ons heen lachten ons uit toen we opstapten, maar toen Jamie naar hen 
terugzwaaide en op z’n Brabants hard ‘houdoe!’ naar hen riep, snapten 
ze er niks meer van. 

 

Een andere keer dat iemand er niks van snapte was toen ik mijn 
seizoenkaart van FC Utrecht toonde bij de Burger King op Amsterdam 
Centraal. Op dat moment liep er een actie dat je op vertoon van je 
seizoenkaart 20% korting kreeg of zoiets. Komt iemand midden in 020 
met een hele mooie seizoenkaart van FC Utrecht aanzetten… Dat mokkel 
keek alsof ze water zag branden, maar die korting kreeg ik dus mooi 
wel. 
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Als supporter van FC Utrecht krijg je soms dus aardig wat voor je 
kiezen, maar toch heb ik al heel veel hoogtepunten meegemaakt, het 

zijn er teveel om op te noemen. Toch steken er een paar wedstrijden 
bovenuit, zoals de gewonnen bekerfinale tegen FC Twente in 2004 (de 
4-1 winst in 2003 bekerfinale van 2003 tegen Feyenoord moest ik 

wegens vakantie helaas missen), een 6-4 winst op Ajax een paar jaar 
terug en een 4-0 overwinning op Celtic in de Europa League. Andere 
wedstrijden die me bij blijven zijn met name ruime overwinningen op 
MVV (7-2) en Sparta (7-2). Ook de beslissende thuiswinsten in de play 
off-finales voor Europees voetbal tegen Roda JC en FC Twente waren 
bijzondere wedstrijden.  
 

De spannendste wedstrijd ooit was in de halve finale uit bij Sparta (3-3) 

in volgens mij 2002 of 2003. Het was een leuk scoreverloop en na 89 
minuten stond het 2-1 voor Sparta en na 90 minuten was het 2-2. In de 
verlenging hetzelfde verhaal: Sparta scoorde al snel, maar in de laatste 
seconden scoorde FC Utrecht de gelijkmaker met een mislukt 
afstandsschot dat onderweg 3x van richting werd veranderd. Bij de 

penalty’s moest Sparta op een gegeven moment 2x achter elkaar 
missen en FC Utrecht scoren en dat gebeurde. Daarna benutte FC 
Utrecht weer een strafschop en miste Sparta de derde pingel op rij, 
zodat we naar de finale gingen. 
 

Dieptepunten zijn toch wel het 
bekerverlies tegen Ajax in 2002 (door 

een grensrechter die een overduidelijk 
buitenspeldoelpunt goedkeurde gingen 
we erin) en de miljoenenschuld van de 
club in 2003, 39 miljoen schuld was er! 
Maar de supporters hielden de moed 
erin, onder het motto ‘liever failliet dan 
Ajacied’, haha. Met een beetje hulp van 

de gemeente en een geheel nieuw 
versoberd elftal wonnen we tegen 
Twente een jaar later alsnog de beker. 
 

Een paar keer per seizoen gaan we naar uitwedstrijden (kaarten regelen 

we op een andere manier, dan hoeven we niet met de treincombi mee 

en zit je tussen de geblesseerde spelers en scouts). Zo zijn we al uit 
geweest bij Feyenoord, PSV, Vitesse, FC Groningen, AZ, SC Heerenveen, 
Sparta, Excelsior, FC Dordrecht, De Graafschap, NEC, VVV, Telstar, 
Ajax, FC Oss, AA Gent en wijlen RBC. Buiten FC Utrecht om heb ik ook 
wedstrijden bezocht o.a. bij PEC Zwolle, FC Den Bosch, Schalke 04, 
Borussia Dortmund en Racing Genk en in Frankfurt bij het WK 2006 bij 
Nederland-Argentinië. Ik zou sowieso op den duur alle Nederlandse 

stadions op mijn CV willen zetten en een Engelse wedstrijd lijkt me ook 
erg leuk! 

 
 
“Je bent 
supporter of je 
bent het niet.” 
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Dus ik ben ook wel een klein beetje algemene supporter van voetbal, 
Nederlands voetbal dan. De Champions League interesseert me niet 

zoveel (wel hoop ik dat de Nederlandse club het altijd goed doen in 
Europa (ja, dat geldt dan zelfs voor Ajax), want dat is indirect ook goed 
voor mijn cluppie), geef mij maar de Eredivisie, de beker en de Jupiler 

League. Toen mijn vriendin en ik gingen samenwonen, was na gas, 
water en elektra Eredivisie Live het eerste dat we regelden. Als we uit 
niet meegaan, dan kijk ik altijd thuis vanaf de bank. Je bent supporter of 
je bent het niet. 
 
Mijn favoriete spelers waren in mijn beginjaren Michael Mols en Edwin 
Gorter, later Stefaan Tanghe en Dave van den Bergh, nu is rechtsbuiten 

Edouard Duplan mijn favoriete voetballer. Voor hem ga je naar het 

stadion. Waarom? Hij kan zo drie mannetjes passeren, goede voorzetten 
geven, pikt regelmatig z’n doelpuntjes mee en blijft altijd maar lopen en 
jagen. Echte een slimme en lepe speler die –al staat het 0-5- er 100% 
voor blijft gaan, geweldig. 
 

De beste voetballer die ik ooit in het 
FC Utrecht-shirt heb gezien is de 
Roemeen Lucian Sânmărtean. Die 
gozer kan werkelijk alles met een 
bal, maar helaas was hij zo 
blessuregevoelig dat zijn verblijf bij 
de FC nooit echt een succes is 

geworden. Nu voetbalt hij ergens in 
de zandbak. 
Een speler die dit seizoen nog gaat 
verrassen in Rubio Rubin, een 
Amerikaanse jeugdinternational van 
18 jaar (aanvallende middenvelder) 
die al regelmatig de pannen van het 

dak weet te spelen. 
 
Voor dit seizoen is de hoop dat we de play offs voor Europees voetbal 
gaan halen en uiteraard hoop ik dat FC Utrecht nog eens kampioen gaat 
worden (en nee Robin, niet van de Jupiler League, maar van de 

Eredivisie ;-)), al zal dat nog wel even duren, maar opgeven komt in 

mijn woordenboek niet voor. Als AZ en Twente het ook kunnen, dat 
weet je maar nooit met onze eigen suikeroom. Ambitie moet je altijd 
hebben. 
 
Hoe dan ook, net als Smash KC zal ik ook nooit mijn andere cluppie 
laten vallen! 
 

Arjan Versluijs 
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Kleurplaat 
 

 

 
Kleur deze netjes in en hang deze op het prikbord!  
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Mijn tafeltennisverhaal:  
 
Van Robin van Randwijk ontving ik het verzoek mijn tafeltennisverhaal 
voor het nieuwe clubblad te schrijven. Ik ga een poging wagen maar 
voor mij is dit een lastige opgave. Ben namelijk niet zo goed in feiten, 
namen en data. 
 
Aan de Oude Haven 

in Schoonhoven was 
de kazerne van de 
Regiment van 
Heutsz gevestigd, 
nu klokkenmuseum, 

waar mijn vader 
kantinebeheerder 

was. In die kantine 
stond een biljart en 
een tafeltennistafel, 
soms mocht ik op 
een vrije middag 
naar de kazerne om 
daar met een 

vriendje te gaan 
tafeltennissen. 
 

Een leuke bezigheid, dus zocht ik naar mogelijkheden om meer met 
deze sport bezig te zijn. Bij een vriendje, volgens mij Herman van den 
Dool, stond op zolder een tafeltennistafel waar we regelmatig op gingen 

trainen.  
 

Om wat voor 
reden er de klad in 
kwam weet ik niet 
meer, maar ik heb 
de sport een tijd 

gelaten voor wat 

het was. Maar ik 
werd er op een 
gegeven moment 
op attent gemaakt 
dat er in de 
gymzaal aan de 

Spoorstraat op 
recreatief niveau 
kon worden 
getafeltennist. 

●  Jasper tijdens het Kersttoernooi van 
2001, vijfde van links. 

●  Jasper (l) tijdens de BBQ van afgelopen 
zomer. 
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Op donderdagavond werd er gespeeld, dus ik er op af. Wie daar allemaal 
aanwezig waren weet ik niet meer, wat ik nog wel weet is dat de sfeer 

mij enorm aansprak, gezellige mensen en een leuke bar. 
Tijdens die avonden werd er niet alleen getafeltennist maar ook 
geschaakt en geklaverjast en alle mogelijke problemen konden worden 

besproken en zo mogelijk worden opgelost.  
 

Na veel oefenen begon het tafeltennis 
toch weer ergens op te lijken en ging 
het balletje steeds vaker de kant op 
die ik voor ogen had. 
 

Blijkbaar was dat door bepaalde 

mensen binnen de club opgevallen, of 
was er gewoon een tekort aan 
mensen, en werd mij gevraagd of ik 
competitie wilde gaan spelen. 
 

Na veel wikken en wegen de knoop 
doorgehakt en besloten dat het maar 
moest gebeuren. Mijn eerste 
teammaten waren Jake Constable, 
André van der Linden en Joke den 
Besten. 
 

Een gezellig team waar ik toen een 

poosje deel van uit heb gemaakt. Ik 
weet het niet zeker meer maar 
volgens mij zijn we nog een keer 
kampioen geworden ook, welke 

klasse… ik weet het niet. 
 
In de periode dat ik competitie speelde bleef ik de zeer gezellige 
recreanten avonden ook trouw bezoeken.  
 
De clubkampioenschappen rond de Kerst wil ik in dit stukje niet 
onvermeld laten, dat zijn toch altijd dagen om naar uit te kijken. Het is 

ieder jaar weer een super gezellige dag. Door blessures ben ik een tijdje 
gestopt met de competitie, maar momenteel val ik als het nodig is in bij 
team 5. 
 
Tot slot, ik weet zeker dat ik heel veel leuke, spannende en 
onvergetelijke momenten uit mijn tafeltennisgeschiedenis niet vermeld 
heb in dit stukje, maar dit zijn de herinneringen die ik boven water kon 

krijgen.  
 
Jasper Stetter 

● Jasper is een vaste 
vrijwilliger tijdens de 

onderhoudsdag.  
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Uw advertentie 

in dit clubblad 
wordt gelezen. 

 

Ziet u wel? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Voor informatie: ttv@smashkc.nl 
of kijk op onze website. 

Gooi eens een balletje bij ons op! 

mailto:ttv@smashkc.nl
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Babbeltje met… Ewoud van den Dool 
 
In deze editie van babbeltje met is Ewoud van den Dool aan het woord. 
Na een kort lidmaatschap bij de jeugd is hij sinds kort weer lid bij de 
senioren. Hieronder is hij te zien met de tweede prijs B-poule tijdens het 
laatste Kersttoernooi.  
 

 
 
Naam:    Ewoud van den Dool.  
Bijnaam:    Geen. 
Geboortedatum:  30-04-1978. 
Woonplaats:  Schoonhoven. 
Opleiding: HES – Internationaal Marketing 

Management. 
Werk:     Sales Coördinator Export (feestartikelen). 

Partner:    Miranda van den Dool. 
Functie bij Smash:   Verloren Zoon. 
Soort tafeltennisser:  Alleskunner (allround). 
Clubkampioen:  In 2015. 
Team:  3. 

Klasse:  4e. 
Hoogst gespeelde  
klasse:  3e (jeugd). 
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Makkelijkste  
tegenstander:  Ik heb respect voor al mijn 

tegenstanders. 
Moeilijkste  
tegenstander:  Ik heb het soms heel lastig tegen mezelf 

(in de 5e game). 
Hoe lang al lid: Sinds november 2013 (senioren). 
Merk batje:     Banda Dorada. 
Merk rubber:    Butterfly Sriver. 
Ambities in de   
tafeltennissport:  Plezier houden achter de tafel en ieder 

jaar iets beter worden. 

Mooiste sport na  

Tafeltennis:    Wielrennen. 
Hoogtepunt:  Geboorte van mijn zoon Benjamin. 
Dieptepunt:  Periode van ziekte van Miranda.  
Groene of blauwe tafel:  Blauwe tafel. 
Witte of oranje bal:  Witte bal. 

Warme of koude zaal:  Koude zaal. 
Tot 11 of tot 21:  21! 
Hobby’s:    Fietsen, reizen, wijn, koken. 
Eten:  Als ik echt iets moet kiezen, dan kies ik 

Reerug of Hertenbiefstuk. 
Drank:    Rode wijn (bij voorkeur Italiaans). 
Mooiste vrouw:  Lastig...maar als ik moet kiezen: mijn 

vrouw! 
Vakantie:  Costa Rica heeft alles wat een vakantie 

mooi maakt: extreme natuur, 
vriendelijke mensen, mooie stranden, 
bijzondere dieren, lekker eten & prettig 
klimaat. 

Meest opmerkelijke  

nieuwsfeit:  De Nederlandse horeca klimt na 6 jaar uit 
het dal, er is deflatie van de euro, 
graanprijzen dalen door de exportboycot 
Rusland, olieprijzen zijn historisch 
laag…..en het bier wordt duurder bij 

Smash?! 

Bewondering voor:  Iedereen die vrijwilligerswerk doet. 
Levensmotto:  Herinner je gisteren, droom over 

morgen, leef vandaag! 
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