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Van de voorzitter: 
 

De voorjaarscompetitie zit er weer op. Alle teams eindigden in de 

middenmoot, maar de ene derde of vierde plaats is de andere niet. 
Team 1 behaalde in de eerste klasse een mooie derde plaats, hoewel het 
verschil met de nummer vijf slechts 1 punt bedroeg. Na promotie uit de 
tweede klasse is dit een prima resultaat. Zowel team 2 als team 3 
moesten vol aan de bak om lijfsbehoud in respectievelijk de derde en 
vierde klasse af te dwingen. Uiteindelijk werden beide teams vierde, 
team 2 slechts op 1 punt van de nummer vijf. Team 4 werd dit jaar 

derde, na enkele competities achter elkaar tweede te zijn geworden. 
Goed om te zien dat Rob de laatste wedstrijd weer mee kon spelen. 
 

Team 5 -oftewel ons jeugdteam- heeft een prima eerste seizoen 
gedraaid, met als resultaat een hele mooie derde plaats. Complimenten 
jongens! Voor Stas was het een heel vervelend seizoen, omdat hij door 
ziekte geen wedstrijd kon spelen, op de laatste dubbelpartij na. Volgend 

seizoen komt de jeugd met twee teams in actie! Dit was voor de 
afdeling Gouda de laatste competitie, binnen West gaat de afdeling 
Gouda samen met Zuid+Dordrecht, zodat we voortaan de keuze hebben 
uit Noord en Zuid. We gaan zien wat dit betekent voor de reistijd… 
 
Vrijdag 24 april deden we voor de tweede keer mee aan de 

Koningsspelen, dit maal in en om ons eigen clubgebouw. We werden 
verrast door de komst van maar liefst 100 kinderen (we hadden op de 

helft gerekend), maar mede door het mooie weer en de nodige hulp 
werden het twee mooie, hoewel redelijk chaotische sessies. Ik ben 
benieuwd of we een paar kinderen zo enthousiast hebben gemaakt, dat 
zij op een dinsdagavond komen kijken. 
 

Zaterdag 16 mei stond in het teken van onze jaarlijkse onderhoudsdag. 
Hoewel de animo gering was -zes leden- is er toch een heleboel gedaan. 
Het dak is schoongemaakt en geïnspecteerd (ziet er nog goed uit), de 
straat voor een groot deel onkruid vrij gemaakt, de zichtkanten van het 
gebouw schoongespoten met een hogedrukspuit, alle vloeren binnen 
gedweild en nog een paar zaken. Verderop in dit clubblad een foto 

impressie. 

 
 
Dit clubblad staat weer boordevol nieuws, ik wens u veel 
leesplezier! 
 
Ab Muilwijk 
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Van de redactie: 
 

De redactie heeft weer zijn best gedaan om een goed gevuld clubblad te 

maken. Dit clubblad staat weer boordevol nieuwtjes en verhalen. 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit clubblad, bedankt! 
Mocht u voor het volgende clubblad iets willen plaatsen, geef het door 
aan de redactie, dan zorgen wij dat het erin komt. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Robin van Randwijk & Arjan Versluijs 

 
 

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. 

 
 

Wist u dat……... 
 

 Arjan zijn vierde lamp heeft verwijderd; 
 De radio niet meer stoort; 
 Marc zijn eigen tattooshop heeft; 

 Peter B. gesignaleerd is met een 030 sjaaltje; 
 Wij Wi-Fi hebben in het clubgebouw; 
 De verwarming hierdoor op afstand te bedienen is; 
 Het onderhoud aan het clubgebouw weer is gedaan; 
 Henk terug is uit Spanje; 
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 Ditzelfde geldt voor Sjaak; 
 Martin veel ruimte nodig heeft bij het dubbelen; 

 De zaal eigenlijk te klein is voor hem; 
 Het niet erg storm loopt in zijn egelhotel; 
 Hij de prijzen misschien iets omlaag moet gooien; 

 De jeugd tegenwoordig op dinsdag traint; 
 Geen één team is gedegradeerd; 
 Wil fan is van Herman Berkien; 
 Het weleens laat wordt in de kantine; 
 Radio Stad Montfoort erg geliefd is bij de recreanten;  
 Ook geen één team kampioen is geworden; 
 Er ongeveer 100 kinderen aanwezig waren tijdens de 

Koningsspelen; 

 Er gerekend was op de helft; 
 Jasper op 63-jarige leeftijd gedebuteerd is in de 3e klasse; 
 Hij zelfs één partij wist te winnen die avond; 
 De teams op de schop gaan volgend seizoen; 
 Er weer een uitwisseling met de jeugd van TOP heeft 

plaatsgevonden;  
 Sommige leden in nieuwe trainingspakken lopen; 
 Smash 2 via de snelweg naar Reeuwijk is gegaan; 
 Het op donderdag tegenwoordig een beregezellige avond is en 

er ook nog op behoorlijk niveau wordt gerecreëerd; 
 Je bij Martin voor alle fietsproblemen terecht kan; 
 Op donderdag zoveel intellect aanwezig is dat eigenlijk op ieder 

vraagstuk gratis advies gegeven kan worden; 
 We komend seizoen geen team 5 meer hebben;   
 Danique d’r haar geverfd heeft;  
 Peter ‘S.’ een tijdje een Moszkowicz-kapsel heeft gehad; 
 Hij toen ook wel Bram werd genoemd; 
 Louis het kapsel van presentator Sybrand Niessen heeft; 
 Hij speciaal met een foto van hem naar de kapper ging met de 

mededeling ‘dít kapsel wil ik’! 
 
 
 
 

 

 
  
  

● Zoek de zeven verschillen 
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 Arie een eigen tv-serie heeft; 
 Team 4 twee competitieverslagen op heeft gestuurd; 

 De klas van Jordy langs is geweest bij Smash; 
 Er dus zo’n 24 kinderen kennis hebben gemaakt met Smash; 
 Ewoud een baard heeft. 

 
 

Nieuwe/gestopte leden: 
 
Er is weer een nieuw lid bij, het gaat om de ‘ex’-zwager van de koude 
kant, snapt u het nog?! van Arjan Versluijs. Mark van der Tol uit 
Maarssen gaat af en toe invallen bij team 3. 
 

Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
Mark van der Tol   Geen 

      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
Geen     Geen 
 
 

Belangrijke datums: 
 
Er staan nog enkele activiteiten op de kalender voor dit jaar en begin 
volgend jaar. Bijgaan een overzicht, zodat iedereen dit alvast in zijn of 

haar (digitale) agenda kan zetten.  
 
BBQ 

 
Noteer alvast zaterdag 5 september in de agenda! De BBQ is bestemd 
voor alle (ere)leden en donateurs van tafeltennisvereniging Smash K.C. 
Natuurlijk zijn partners ook van harte welkom. De kosten bedragen 10 
euro per persoon. Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur. 
 

Kersttoernooi 
 
Zaterdag 12 december worden weer de jaarlijkse 

clubkampioenschappen van Smash K.C. gehouden, deelname is alleen 
voor seniorleden en donateurs. Het enkelspel wordt gespeeld in een A- 
en een B-poule. Het dubbelspel wordt gespeeld in 1 poule. Dus A en B 
bij elkaar. Kosten voor zowel het enkel- als het dubbelspel bedragen 

2,50 Euro. Aanvang 09.30 uur. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Deze vindt plaats op zaterdag 9 januari 2016 tussen 15.00 en 17.00 uur 
in ons clubgebouw! 
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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: 
 

● Arjan Bultman (vader Jordy), Tom Lesage, Hidde Kraaijveld en 

Jordy Bultman (v.l.n.r.) 
 
Zondag 22 maart was het opstaptoernooi in Rotterdam. Jordy, Hidde en 
ik (Tom) gingen daarheen. Toen we aankwamen werden we in groepen 
verdeeld en aan de hand van die uitslagen werden aan het begin van de 
middag weer nieuwe groepen gemaakt maar dan mensen van je eigen 

niveau. In deze groepen hebben we de hele middag gespeeld, daarna 

kwamen de uitslagen. Daarna kreeg iedereen een medaille. Ik heb veel 
geleerd deze dag door met andere te spelen.  
 
Tom Lesage
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Brood- en Banketbakkerij 

 

 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 

 

 

Steun onze adverteerders, 
zij steunen ons! 
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Voorjaarscompetitie 2015 

 
Competitieverslag Smash KC 1  
 
De laatste keer dat Smash op het niveau van de 1e klasse speelde was 
precies negen jaar geleden (destijds heette het nog promotieklasse). Na 
het kampioenschap in de najaarscompetitie mochten we het weer op dit 
niveau proberen. De sterkte van poule was vooraf lastig in te schatten 

en we wisten dus niet precies waar we qua niveau stonden. 
 
Vol vertrouwen begonnen we de eerste wedstrijd tegen Rijnsoever en 
we boekten zowaar een 8-2 overwinning. Dat smaakte naar meer. Maar 
na een 10-0! nederlaag tegen Avanti in de week erna waren we weer 

terug bij af. De wedstrijden tegen Taverzo (6-4 winst) en Drivers (5-5) 
plaatsten ons in de middenmoot en met uitzondering van Avanti zat 

alles wel angstvallig dicht bij elkaar. 
 
Vervolgens moesten we bij Gorkum een goede uitslag halen om niet in 
de gevarenzone terecht te komen. Dit was voor ons een bekend (en 
sterk) team dus dat zou niet eenvoudig worden. Maar zij speelden 
echter met twee invallers en dus konden we met 9-1 winst in de tas 
terug de pont over. Op dit moment leken we toch echt in de veilige zone 

te staan. Maar de vier daarop volgende wedstrijden gingen allemaal 
verloren. Ondanks een acceptabele 4-6 tegen Avanti stonden we ineens 
weer in degradatiegevaar. 

 
Wederom moest er in de laatste week een goed resultaat tegen Gorkum 
worden behaald (minimaal 7-3 winst) om niet te degraderen. Zij zouden 

zeker niet nog een keer met twee invallers spelen dus dat zou een hele 
opgave worden. Op volle oorlogssterkte zijn we ervoor gegaan en 
zowaar….we wonnen met 7-3!! Dat betekende dus handhaving in de 
promotieklasse in een poule die achteraf heel dicht bij elkaar bleek te 
zitten. De nummers 2 t/m 5 zaten binnen 5 punten. 
 
Ik wil graag mijn teamgenoten bedanken voor de gezelligheid, 

sportiviteit, fanatisme, lichtvoetigheid en diverse technisch verboden 

slagen. Volgende competitie doen we een gooi naar de eerste plaats! :-) 
 
Rokus van der Bas 
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Competitieverslag Smash KC 2 
 

De eerste wedstrijd speelden we uit tegen het team van Kwiek 3 met de 
oude rotten Jan Dibbets, Martin van Tol en Adri Berckenkamp in de 
gelederen. Het werd een lastige avond maar Robin en Stefan pakte 2 

punten en ook Peter wist één partij in winst om te zetten, ook het 
dubbel werd gewonnen, 4-6 winst dus. De tweede wedstrijd was tegen 
een team van Vriendenschaar waar we nog nooit eerder tegen hadden 
gespeeld, het werd 8-2 voor ons. De derde wedstrijd was uit tegen TOP, 
het team van o.a. Mathijs van Vliet en Arjan Straver, 4 punten halen in 
deze wedstrijd is iets waar je je niet voor hoeft te schamen. Arjan 
zorgde voor een geweldige verassing door van zowel Arjan Straver als 

Mathijs te winnen. De vierde wedstrijd willen we snel vergeten, dit was 

uit tegen Reeuwijk. Robin wist alleen de eerste partij in winst om te 
zetten, daarna werd er geen punt meer gepakt. De vijfde partij was 
thuis tegen Pitt ’75. Pitt kwam met 2 invallers die voor de punten 
zorgden. Stefan en Peter wonnen die avond 2 partijen, Robin won er 1 
en ook het dubbel werd gewonnen, een 6-4 overwinning dus. 

Halverwege de competitie stonden we er goed voor en niemand dacht 
dat het lastig zou worden om minimaal de vierde plaats te behalen... 
 
De zesde wedstrijd was weer tegen Kwiek waar wederom 6 punten 
behaald werden. Daarna volgde een lastige uitwedstrijd tegen de 
nummer laatst van de competitie, Vriendenschaar. Met hangen en 
wurgen werd er een gelijkspel uitgehaald, wel was het na afloop lang 

gezellig onder het genot van een hapje en een drankje. De achtste 
wedstrijd was weer tegen TOP, ditmaal thuis. Hier werden weer keurig 4 
punten gepakt, Robin pakte twee punten, Stefan pakte 1 punt en 
invaller Jasper won ook knap een partij. Met een beetje geluk waren dit 
er twee geweest maar hij kon een 2-0 voorsprong tegen Mathijs niet 
vasthouden. De laatste twee wedstrijden, thuis tegen Reeuwijk en uit 
tegen Pitt, werden er totaal maar 4 punten behaald waardoor het tot het 

laatst spannend bleef of we 4e waren geworden... gelukkig bleven we op 
1 punt 4e zodat we verzekerd zijn van 3e klasse volgend seizoen.  
 
Wie mijn teamgenoten volgend seizoen zullen zijn staat op het moment 
van schrijven nog niet helemaal vast, er komt een vergadering aan waar 

iedereen zijn voorkeuren kan aangeven. Ook zullen er verschuivingen 

komen omdat sommige spelers onder- of boven hun niveau spelen. 
Verder bestaat de afdeling Gouda niet meer, dit gaat samengevoegd 
worden met de afdeling Zuid & Dordrecht waardoor je weer eens wat 
nieuwe gezichten zult gaan zien. Het was een leuke competitie met veel 
strijd maar ook veel gezelligheid. Jasper, bedankt voor de invalbeurt! Op 
naar volgend seizoen. 
 

Robin van Randwijk 
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Competitieverslag Smash KC 3 
 

Team 3 is deze voorjaarscompetitie als 4e geëindigd in de poule. 
 
Met 48 punten uit 10 gespeelde wedstrijden hebben wij precies één 

partij meer gewonnen dan in de vorige competitie.  Dat resulteert dus 
wel in een plekje hoger in de eindstand. De poule was dan ook sterk(er) 
bezet, met als terechte kampioen OTTV 1 die 82 punten wisten te 
scoren. Die zien we de volgende ronde gelukkig niet meer terug. 
 
Inhoudelijk kan ik niet zoveel verslag doen, ik was er immers maar 5 
wedstrijden bij. Wat ik wel kan zeggen is dat we wederom vaak het 

gevoel hebben gehad er niet alles uitgehaald te hebben. Veel games 

onnodig verloren en dus ook 3 gelijke spelen, die ook zomaar een 
overwinning hadden kunnen zijn. 
 
Wat redelijk goed verliep waren de dubbelpartijen: Ewoud en Remco 
wonnen m.u.v. tegen OTTV alle dubbels die ze samen speelden. 

Jasper, die twee keer inviel, zorgde ook voor een hoogtepunt door uit bij 
Kwiek 2 partijen te winnen! Ab deed het zoals verwacht weer prima, 
alhoewel hij ook meer games verloor dan de vorige competitie. Rick had 
het lastiger dan in de vorige competitie, maar pakte knap 1 partij uit bij 
OTTV! 
 
De persoonlijke scores, onder voorbehoud van fouten: 

 
Ab:                          20 gewonnen / 21 gespeeld 
Remco:                12 gewonnen / 24 gespeeld 
Ewoud:                 5 gewonnen / 15 gespeeld 
Jasper:                  2 gewonnen / 6 gespeeld 
Rick:                       3 gewonnen / 21 gespeeld 
Jake:                      0 gewonnen / 3 gespeeld 

Dubbels:              6 gewonnen / 10 gespeeld 
 
We gaan afscheid nemen van Ab, die in de 3e klasse ook gaat proberen 
om dé schrik van de poule te worden. Succes en houd die knie heel! 
Ook nemen we afscheid van Rick, die het druk krijgt met z’n studie en 

zich op z’n vriendin gaat focussen ;). 

 
Heren, bedankt voor jullie inzet! Hopelijk drinken we er nog een borrel 
op, zo hoort dat. 
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Dan blijven over Remco en Ewoud. Gezien hun ‘drukke bestaan’ is het 
ondenkbaar dat ze duo competitie gaan spelen. Het team moet dus 

uitgebreid worden met minimaal 2, liefst 3 spelers. 
 
En dan het liefst spelers die ook zin hebben om te gaan trainen en beter 

te worden! Uiteindelijk moeten we een keer kampioen gaan worden in 
de 4e klasse! 
 
Er doen geruchten de ronde over namen, maar zolang het roddels & 
geruchten zijn wil ondergetekende niet bekend komen te staan als de 
Kwalbert Verlinde van Smash. 
 

Wordt vervolgd dus. 

 
Hartelijke groet, 
 
Ewoud van den Dool 
 

 

 
 
● Remco Bont, Ewoud v/d Dool en Rick Stout (v.l.n.r.), op de foto 

ontbreekt Ab Muilwijk. 
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Competitieverslag Smash KC 4 
 

Beste tafeltennisvrienden, 
 
Aan het begin van de voorjaarscompetitie had ik het idee dat we als 5-

mansteam (Jan, Jake, Jasper, Rob en Cees) wat ruim bemeten waren.  
Niets was minder waar. We werden keihard geconfronteerd met het feit 
dat ons team vooral uit oudere jongeren bestaat. Rob kreeg halverwege 
de competitie allerlei klachten en na zijn revalidatie, naar ik verneem op 
Papendal, heeft hij weer topfit de laatste wedstrijd mee kunnen spelen.   
 
Ikzelf had het ernstige rugklachten, hoewel ik de hevige pijn verbijtend, 

nog een aantal wedstijden heb meegespeeld, mocht ik geheel tegen 

mijn zin tijdelijk geen topsport meer beoefenen. Dan hebben  we nog 
Jasper met iets onduidelijks aan zijn schouder, Jan met problemen bij 
het bukken en Jake die ook het één en ander mankeert. 
 
Kortom we gingen als een volwaardig ISV team de competitie  in. 

Nou mensen je zou denken, dat wordt degraderen voor dit team, echter 
niets is minder waar. We kwamen uit op een zeer eervolle 3e plaats met 
het onwaarschijnlijke hoge aantal van 64 punten in deze loodzware  
poule. 
 
Speciaal moet ik Jasper hiervoor de complimenten geven, omdat hij als 
reserve van dit team maar liefst 6 wedstrijden is ingevallen en 14 van 

de 18 potjes heeft gewonnen. 
Ondertussen zijn bijna alle klachten bij dit seniorenteam weer verholpen 
en gaan we, zoals elk jaar, de volgende competitie natuurlijk weer voor 
het kampioenschap. 
 
Cees de Gruijter  
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2015 
 

 

 
 
 
  

1e klasse poule B  3e klasse poule B 
         
Avanti 4 10 - 70  TOP 3 10 - 67 
Drivers 2 10 - 54  Reeuwijk 1 10 - 62 
Smash KC 1 10 - 50  Pitt ’75 2 10 - 50 
Gorkum 1 10 - 50  Smash KC 2 10 - 44 

Rijnsoever 2 10 - 49  Kwiek 3 10 - 43 
Taverzo 4 10 - 27  Vriendenschaar 12 10 - 34 

         
4e klasse poule A   5e klasse poule B 
         

OTTV 1 10 - 82  TOGB 7 10 - 78 

Trefpunt 3 10 - 56  TOP 7  10 - 67 
Kwiek 4 10 - 55  Smash KC 4 10 - 64 
Smash KC 3 10 - 48  Pitt ’75 9 10 - 59 
Flamingo’s 3 10 - 45  ISV Gouda 3 10 - 18 
Alexandria ’66 10 10 - 14  NTTC 3 10 - 14 
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Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2015 

 
 

 
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 

     
Ab Muilwijk 3 21 20 95% 
Jasper Stetter 4 18 14 78% 
Jan Lindsen 4 18 14 78% 
Cees de Gruijter 4 21 16 76% 
Robin van Randwijk 2 30 21 70% 
Rokus van der Bas 1 15 10 67% 

Peter van den Heuvel 1 21 14 67% 
Marc Rijerse 1 30 17 57% 
Rob Stremme 4 9 5 56% 
Remco Bont 3 24 12 50% 

Peter de Heij 2 12 5 42% 
Stefan de Ruiter 2 30 10 33% 
Ewoud van den Dool 3 15 5 33% 

Jake Constable 4 24 7 29% 
Sjaak Ouwerkerk 1 21 3 14% 
Rick Stout 3 21 3 14% 
Arjan Versluijs 2 15 2 13% 

http://www.ttkaart.nl/
http://www.ttkaart.nl/
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Jeugd 
 

In het vorige clubblad kon u lezen over het feit dat wij 
voor het eerst in 10 jaar weer een jeugdteam hebben in 

de competitie. Voordat de jeugdcompetitie van start 
ging waren de teamleden reuze benieuwd hoe het is om 
officiële wedstrijden te spelen en was natuurlijk 
iedereen zeer nieuwsgierig naar het niveau van ons 
jeugdteam ten opzichte van het niveau van de jeugd 
van andere tafeltennisverenigingen. 
 

Zaterdag 31 januari was het dan zover: de eerste 
thuiswedstrijd van Jordy, Maurits en Anass. Onder het 

toeziend oog van vele ouders en Smash-leden wonnen 
onze jongens met 8-2 van Phoenix 7 uit Delft. Het 
plezier straalde van de jongens af. 
Dit bleek de opmaat te zijn voor de rest van de 

competitie: onze jongens bleken prima mee te kunnen in de Pupillen C 

en eindigden met 54 punten op een heel knappe derde plaats, maar 1 
puntje minder dan de nummer 2. Echt een keurige prestatie, omdat veel 
tegenstanders al langer tafeltennissen en er bij 1 opponent zelfs 4x per 
week wordt getraind. Nogmaals proficiat, geweldig! 
Ondanks dit geweldige debuutseizoen was er toch nog een klein smetje: 
Stas was de gehele competitie uitgeschakeld door de ziekte van Pfeiffer. 

Heel vervelend voor Stas natuurlijk. Gelukkig was Stas bij de laatste 

competitiewedstrijd inmiddels weer in staat om samen met Anass de 
dubbel voor zijn rekening te nemen, die met 2-3 maar nipt verloren 
ging. 
 
We kunnen terugkijken op een heel mooi seizoen en wil hierbij naast 
Jordy, Maurits, Anass en Stas iedereen bedanken die dit mogelijk hebben 

gemaakt: de ouders van de teamleden voor hun aanwezigheid (ook bij 
uitwedstrijden reisden zij trouw mee), de coaches, barkeepers en alle 
trouwe toeschouwers die wij tijdens de wedstrijden hebben mogen 
verwelkomen!  
 

Dit succes smaakt naar meer en ben trots te kunnen zeggen dat wij 
naast dit team in de komende najaarscompetitie een tweede team 

namens Smash KC zal uitkomen in de jeugdcompetitie, bestaande uit 
Hidde, Tom en Damian. 
Wij kunnen niet wachten tot september gaat beginnen. 
 
Arjan Versluijs 
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● Er werd thuis 
knap 

gelijkgespeeld 
tegen de latere 
kampioen 

Alexandria ’66 
uit Rotterdam. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Persoonlijke resultaten junioren voorjaarscompetitie 2015 

 
Competitieverslag Smash KC 1 Jeugd 
 
Ik werd gevraagd voor competitie. Ik zat er net op en nu al op 

competitie! Dat was spannend, ik keek er erg naar uit om de eerste 
wedstrijd te spelen en zo gingen Maurits, Ik en Anass er ook tegenaan. 
 

Met de eerste wedstrijd 
was het alsof ons leven 
er vanaf hing, zo 
speelden we ook. Het 

ging goed, de eerste 

wedstrijd hadden we 
gewonnen, met 8-2, dit 
was het begin van het 
seizoen tafeltennis en 
ook mijn eerste halfjaar 

van tafeltennis. 
 

● V.l.n.r. Maurits Meijvis, Stas Boulytchev, Anass Bellach en Jordy 
Bultman. 

  

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 
     
Jordy Bultman 1 26 18 69% 
Maurits Meijvis 1 27 14 52% 
Anass Bellach 1 29 13 45% 
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We begonnen met 4 jongens in het team, Anass, Maurits, Stass en 
ikzelf. Iedere week konden er 3 spelers spelen, helaas moest Stas 

wegens gezondheidsredenen afzeggen voor deze competitie, dus bleven 
we met zijn drieën over. Maar dat betekende wel als er één van ons ziek 
was, moesten de andere twee er hard tegen aan. 

 
Ik had het gevoel dat we ook steeds beter werden, we wonnen tegen 
steeds betere tegenstanders, waardoor we uiteindelijk 3e geworden zijn. 
De laatste wedstrijd was Smash KC tegen FVT: met 9-1 gewonnen. Dit 
maakte ons 3e van iedereen de eerste was Alexandria toen ik won 
ergens in de wedstrijd schreeuwde ik WAAR IS MIJN TOSTI (want ik had 
honger gekregen onderhand) en we zouden een ijsje krijgen als we 

wonnen, maar helaas voor mij hadden ze alleen Magnums met noten, 

dus ik kreeg later nog een Magnum Classic =D Peter de Heij bedankt! 
  
Ik vind het jammer dat de competitie alweer voorbij is en kijk al uit naar 
het nieuwe seizoen in september. 
  

Groeten,  
 
Jordy Bultman 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

● Jordy en Anass in actie tijdens het dubbelspel 
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Van de werkgroep ledenwerving: 
 
Smash K.C. heeft weer meegedaan aan de Koningsspelen. Ditmaal niet 
bij de Meent maar in ons eigen clubgebouw. Er was een buitenparcours 
met onder andere de volgende onderdelen: balanceren, mikken, 
hooghouden en het balletje mikken in bakjes. Binnen konden de 
kinderen vrij spelen.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
● Het was een 

drukte van 

jewelste in het 

clubgebouw  

 
De kinderen kwamen in twee groepen. De eerste groep was er van 
12:00 uur tot 12:45 uur en de tweede groep was er van 13:00 uur tot 
13:45 uur. 
 

 
 
 
 
 
  
● Buiten was er een 

parcours uitgezet, in het 

midden jeugdspeler Maurits  
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Door een miscommunicatie waren er geen 2x24 kinderen maar ongeveer 
2x 48 kinderen, bijna 100 kinderen op één middag in- en rond het 

clubgebouw van Smash! Door deze drukte waren we genoodzaakt om de 
kinderen binnen rond de tafel te laten spelen zodat de kinderen zoveel 
mogelijk tegelijk konden spelen.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
● De kinderen 
spelen rond de 

tafel  
 
 
 

 
Het voordeel van deze grote groepen is natuurlijk wel dat meer kinderen 
kennis hebben gemaakt met onze vereniging, wat hopelijk zal leiden tot 

meer jeugdleden. Buiten de onbekende kinderen waren er ook 
jeugdspelers van Smash, zo waren Danique, Maurits, Anass en Stas ook 
aanwezig deze dag.  
 
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze dag. Een 
speciale dank aan de vader van Jordy Bultman, Arjan Bultman. Bedankt 
dat je deze dag wilde helpen! 

 
 
 
 
 

 

 
● Het was prachtig weer 

tijdens de 

Koningsspelen 
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Verder heeft de klas waar Jordy Bultman in zit een bezoek gebracht aan 
Smash. Het ging hierbij om de groepen 7 en 8 van de Gerardus Majella-

school uit Cabauw. De groep werd in tweeën gesplitst en er zijn 
verschillende dingen gedaan. Zo kon er buiten het Table Stars-parcours 
doorlopen worden, binnen werd er getafeltennist waarbij de kinderen 

tips kregen. Ook werd er nog een demonstratie gegeven door Peter van 
den Heuvel en Robin van Randwijk. Het was een leuke dag en hopelijk 
houden we er leden aan over.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gerardus Majella-school uit Cabauw, bedankt! En verder ook iedereen 
bedankt die als vrijwilliger meegeholpen heeft. 
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Onderhoudsdag: 
 
Zoals al in het begin van het clubblad gemeld was zaterdag 16 mei de 
jaarlijkse onderhoudsdag van het clubgebouw. Zes fanatieke leden 
hebben deze dag het nodige onderhoud verricht, hieronder een aantal 
actiefoto’s. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
● Er is weer bergen werk verzet tijdens de jaarlijkse 
onderhoudsdag  
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Mijn tweede hobby: 
 
Redacteur Robin van R. vroeg mij een stukje te schrijven voor het 
clubblad. Alweer? ‘Het gaat om mijn 2e hobby’, zo gaf hij aan in mijn e-
mail. Toen ik navraag deed wat deze 2e hobby dan wel was (ik heb wel 
zo mijn vermoedens, maar daarover kan hij beter zelf vertellen), bleek 
dat hij het over mijn 2e hobby had.  
 

Des te lastiger de opdracht, want ik ben mij eigenlijk niet zo bewust dat 
ik een hobby heb, laat staan twee. 
 
Voor sommige mensen is hun werk hun hobby geworden. Of ze hebben 
van hun hobby hun werk gemaakt. Beiden zijn helaas niet voor mij van 

toepassing. Bij een hobby denk ik aan oldtimers restaureren, postzegels 
verzamelen, karper vissen, gamen of schilderen. Iets creatiefs of iets 

technisch, zeg maar. Maar helaas heb ik geen structurele creatieve 
bezigheden en heb ik eigenlijk twee linkerhanden.  
 

Ik tafeltennis met enige 
regelmaat en met plezier bij 
Smash KC, maar dat zie ik 
(mag ik dat zeggen, ja, dat 

mag ik zeggen) meer als ‘sport’ 
en niet als hobby. 
 

 
● Ewoud met zijn racefiets 
in Meerkerk 

 
 
Hetzelfde geldt voor fietsen. 
Dat is ook een sport waar ik 
van hou en die ik zelf probeer 
te beoefenen. En dat valt nog 
niet mee. Ik probeer iedere 

week 1 of 2 keer in 

groepsverband een ronde te 
maken, soms kort en soms 
lang. Helaas waait het altijd in 
onze streek van de 3 Waarden. 

Al dit afzien heeft gelukkig wel een doel: eind mei gaan we  105 km. 
toeren tijdens ‘Limburgs Mooiste’, in totaal gaan we dan 20 km. aan 

heuvels wegstoempen. Dus fietsen geeft mij sinds begin maart weer wat 
nodige beweging. 
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Verder heb ik wel eens mijn duikbrevet gehaald, een elektrische gitaar 
gekocht, vogels gespot met een telescoop en ben op skiles gegaan. 

Helaas waren dit vrij vaak impulsieve acties die dus niet leidden tot een 
echt langdurige hobby. Ik hou verder van koken, maar dan alleen als 
het bijzonder en uitdagend is en bij voorkeur in het weekend. Als het 

iedere dag zou moeten, zou het vast snel geen ‘hobby’ meer zijn. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
● Ewoud in 
actie op de 
racefiets  
 
 

Dat brengt mij wel op een liefhebberij die vormen van een hobby heeft 
aangenomen. Ik doe het al heel wat jaren, maar steeds serieuzer en ik 
kan er ook steeds meer over vertellen. Je hoeft er niet zoveel voor te 
kunnen (alleen niet te vaak verkouden zijn) en kunt het binnen en 
buiten beoefenen. Het kost wel steeds meer, maar dat geldt voor alle 
hobby’s. 

 

 
 
 
● Col du Galibier  
 

 

Ik heb het over.. wijn! Zowel proeven als 
drinken is toch wel een soort tweede hobby te 
noemen.  
 
Ik heb inmiddels een aardige voorraadje wijn 
aangelegd en probeer zoveel mogelijk te 
proeven en zo te ontdekken wat ik het lekkerst 

vind. Dat is een beetje ontstaan via mijn werk 
en tijdens vakanties. Het is in de meeste landen met een wat warmer 
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klimaat vaak gewoonte om (vaker) uitgebreid te eten. En laat in die 
landen de condities voor het verbouwen van druiven nou ideaal zijn. Er 

wordt dus vaak wijn gedronken bij de lunch of diner.  
 
Voor mijn werk kom ik met regelmaat in Zuid-Europa en zo moest ik dus 

langzaam wijn leren drinken en leren waarderen. Je wilt natuurlijk je 
relaties niet teleurstellen als je mee uit eten wordt genomen en 
bovendien komt het de sfeer (en ook de zaken) vaak ten goede als er 
wijn op tafel komt. ‘In Vino Veritas’ luidt het aloude spreekwoord.  
De meeste zakelijke deals (vooral in het Verre Oosten) worden nog 
steeds onder het eten gemaakt.  
 

Ook op vakanties liet ik steeds vaker een koud biertje staan, om lokale 

wijnen te proeven.  Zo stuitte ik tijdens een vakantie in 2010 in de 
Ardèche op een voor mij nieuw soort wijn: vin naturel. Dit is pure, frisse 
wijn die biodynamisch wordt geproduceerd en waarbij dus het proces 
van vergisting, zoveel mogelijk wordt overgelaten aan de natuur.  
Het resultaat is een ongefilterde, soms mousserende wijn die je jong 

drinkt, met een heel 
fruitige smaak en alleen 
natuurlijke sulfieten. Erg 
lekker, vind ik, en 
bijkomend voordeel is dat 
je er geen hoofdpijn van 
krijgt bij overmatige 

consumptie.  
 
Ik besloot hier een paar 
jaar later zelf een hele 
pallet van te importeren 
(direct vanaf de wijnboer) 
en zo werd deze hobby 

bijna mijn bijbaan. Helaas 
is deze wijn wat duurder, omdat het niet op grote schaal geproduceerd 
kan worden, dan wat je in de supermarkt aantreft en daardoor had ik 
nog moeite om alle flessen te slijten (was ik toen lid van Smash geweest 
had ik iedereen zeker een fles verkocht) en de kosten eruit te halen. 

 

Vorig jaar heb ik een cursus gevolgd om wat kennis op te doen. Je wilt 
op een gegeven moment ook wel weten waarom er zo veel verschillende 
wijnen zijn en hoe die gemaakt worden. Ik heb daarom een Wijnbrevet 
cursus (SWEN2) gevolgd in Alphen a/d Rijn. Iedere cursus avond wat 
theorie bespreken plus 5 witte en 5 rode wijnen proeven en beschrijven, 
waaronder bijzondere versterkte wijnen. Erg leuk en interessant! 
Ik heb geleerd dat de meeste supermarktwijn wordt bedacht in een 

soort laboratorium en gemaakt wordt in een soort wijnfabriek. 
Marketeers zoeken in de markt wat de smaak van het grote publiek is 
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en daarop wordt de wijn geproduceerd. Het kan allemaal tegenwoordig. 
De basissmaken zoet, zuur en bitter, worden in dat soort wijn 

geconstrueerd. Er wordt, om de gewenste smaak te krijgen, naar 
hartenlust aangezuurd en aangezoet. Suiker wordt ook gebruikt ter 
verhoging van de alcoholgraad.  

 
Bijna nergens mag het, maar suikerproducenten hebben hun jaarlijkse 
verkooppiek altijd vlak voor de oogsttijd van de druiven. En dan heb je 
nog de geur- en smaakstoffen op zichzelf: beetje eikensnippers, beetje 
zwarte bes etc. Wettelijk mogen er in wijn, naast druivensap, heel veel 
additieven worden gebruikt die totaal niets met wijn te maken hebben 
(zwavel, industrieel gist, vitaminen, enzymen, etc.). Het is dus bijna een 

scheikundig vak, wijn maken. En de reden dat je soms van wijn na een 

paar glazen al hoofdpijn kunt krijgen. 
 

Een fles wijn die € 
3,99 moet kosten 
kan alleen bestaan 

uit een mix van 
druiven die op grote 
schaal worden 
verbouwd en zo snel 
mogelijk worden 
geoogst. Dat 
gebeurt ook nog 

heel vaak machinaal. 
Dat terwijl een 
beetje rijping (van 

de meeste rode wijnen) en selectie van de druiven de smaak enorm ten 
goede komt. Helaas geldt: tijd kost geld. Hoe meer aandacht er aan de 
druiven en de wijn moet worden gegeven, hoe duurder de fles.   
 

Maar is goedkope wijn, slechte wijn? Nee, dat kun je volgens mij niet 
zeggen. Over smaak valt namelijk niet te twisten. Of wijn lekker is, ligt 
aan je eigen smaak en voorkeur en die bepaal je zelf. En niet geheel 
onbelangrijk: vaak ligt het er ook aan met wie je de wijn drinkt! 
 

Als er wijnliefhebbers bij Smash zijn (ik denk er wel een paar te 

kennen), die het een keer leuk vinden om samen wat verschillende 
wijnen te proeven en iets meer te weten te komen, laat het weten! 

 
Ewoud van den Dool 
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Mijn tafeltennisverhaal:  
 
Toen ik in 1972 van Dordrecht naar Bleskensgraaf verhuisde kwam ik 
serieus met tafeltennis in aanraking. We speelde daar in een buurthuis 
(barak), waar overdag de kleuterschool in huisde, maar ook feestjes, 
bruiloften en vergaderingen werden gehouden. Dat betekende dus 
iedere avond kindermeubilair afbreken en de tennistafels weer 
opbouwen. We hielden ook ieder jaar een 24-uurs tafeltennis marathon, 

met verloting en rad van avontuur waarbij de gehele middenstand werd 
betrokken. Het geld dat daarbij binnenkwam werd gebruikt voor 
extraatjes in het bejaardenhuis. Later kregen we een echt dorpshuis, 
waar we een heel eigen lokaal kregen.  

 

Voor de jeugd was er training in 
Papendrecht, waar meerdere verenigingen 

gebruik van maakte. Het tafeltennis kwam 
op de achtergrond omdat ik het niet meer 
kon combineren met mijn brandweer 
verplichtingen. Daar haalde ik diverse 
diploma's maar moest ook steeds meer 
aan de bak. 
 

 
 
● Wil met de beker (sportsenior van 

het jaar)  

 

Na mijn scheiding kwam ik onverwachts in Schoonhoven terecht, waar 
ik rond +/- 1986 hoorde van TTV Smash. Na een kennismaking in de 
Spoorstraat ben ik lid geworden. Wat mij ook wel aantrok was dat we 
tussen het spelen door, een potje  gingen schaken en klaverjassen. We 
namen soms zo de partij van een ander over. Kan me nog herinneren 
dat er ook een paar vakscholieren waren en Gejo met d'r zus uit 

Ammerstol. Het waren gezellige avonden. Door onze diverse 
achtergronden en ervaringen werd ieder probleem dat op tafel kwam, op 

de meest simpele en doeltreffende manier naar ieders tevredenheid 
opgelost. Iedereen had ook wel iets unieks. Bij de een moest je soms 
wel wat dieper zoeken dan bij de ander, maar daar maalde we niet om.  
 

Ik ging vervolgens competitie spelen in diverse samenstellingen met 
o.a. André, Jake, Jasper, Joke en Ad v. Os. Weet écht niet meer in welke 
klasse we toen waren ingedeeld. Toen moesten we een poos naar de 
Berengracht uitwijken om ons spelletje te spelen. Daar kwam behoorlijk 
de klad in doordat er maar een paar leden aanwezig waren op de 
recreanten avonden. Zelf kwam ik ook wat minder en vervolgens moest 
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ik om gezondheidsproblemen helemaal 
afhaken. Volgens mij ben ik toen jaren 

geen lid meer geweest totdat ik ± 
2005 weer ben gaan meedraaien maar 
dan enkel als recreant. De recreanten 

avonden werden redelijk bezocht. Af 
en toe kwam er eens een nieuwe bij, 
maar die verdwenen ook weer na enige 
tijd. We bleven met zo weinig mensen 
over, dat men het te kostbaar vond om 
daar de kachel voor te laten branden. 
Gevolg; we gingen samen met de 

competitiespeler trainen op de 

maandag.  
 

● Wil als vrijwilliger actief tijdens de Bartholomeusdag  

Intussen waren we druk bezig nieuwe leden te werven omdat er alleen 
maar mensen opzegden terwijl een beetje vereniging juist verversing 

nodig heeft. Mijn complimenten voor degenen die daar hun schouders 
onder hebben gezet, want het werd op de maandag zó druk, dat de 
donderdagavond inmiddels weer speciaal voor de recreanten is 
ingevoerd.   
 

Deze avond loopt nu prima, mede 

doordat Martin en Louis zich ook weer 

hebben aangesloten en het als (weer 
thuiskomen) hebben ervaren. Mijn liefje 
wat wil je nog meer! Inmiddels begint 
het tafeltennissen zodanig bij mij te 
kriebelen, dat ik wel weer eens aan de 
competitie wil ruiken door als invaller 
mee te draaien.  

 
 
 
● Wil samen met kleinzoon Stas 

tijdens een competitiewedstrijd van 

de jeugd 

 
Groet Wil Goudriaan 
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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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Invoer niet-celluloid bal uitgesteld tot 1-1-2016 
 
Beste sportvrienden, 

Tijdens de ALV op 7 mei jl. hebben we uitgebreid van gedachten 
gewisseld over de slechte kwaliteit van de nieuwe ‘plastic ballen’ en de 
extra kosten die de vele extra vervangingen met zich meebrengen. 

Zoals toen ook werd aangegeven heeft het Hoofdbestuur zich deze week 
gebogen over het invoeringsvraagstuk. Als ALV hebben we afgesproken 

de uitkomsten hiervan af te wachten, alvorens andere voorstellen of 
mogelijke suggesties te doen die het leed en overlast voor de 

verenigingen zouden kunnen verlichten. 

Het Hoofdbestuur heeft besloten de verplichte invoering te verschuiven 
van 1 september 2015 naar 1 januari 2016. Dat is goed nieuws, hoewel 
de vrijwillige overgang her en der voor ongelijke omstandigheden kan 
zorgen, hetgeen eigenlijk ook niet gewenst is. Maar verenigingen die 

zich al hebben ingesteld op het spelen met nieuwe ballen kunnen niet 
verplicht worden weer terug te gaan naar de oude ballen. Bij een 
dergelijke overgang zullen helaas altijd ‘verliezers’ voorkomen.  

Het was beter geweest als 

de NTTB zich zorgvuldiger 
op deze implementatie had 
voorbereid. Nou maar 

hopen dat de noodzakelijke 
kwaliteit van de ballen ook 
daadwerkelijk geleverd kan 
worden. Een volgend uitstel 
zou een blamage 
betekenen. 

 

 
 

 
Frans Muijzers, voorzitter Afdeling West 
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Babbeltje met… Hidde Kraaijveld 

 
In deze editie van babbeltje met is junior Hidde Kraaijveld aan het 
woord. Hieronder een foto van Hidde tijdens het tafeltenniskamp in 
Ysselsteyn vorige zomer. 

 

 
 
Naam:    Hidde Kraaijveld    
Bijnaam:   Heb ik niet     
Geboortedatum: 15-09-2000  
Woonplaats:  Schoonhoven  

School:  Schoonhovens College AP   

Bijbaan:  Ik was tuinman maar momenteel heb ik 
geen bijbaan 

Vriendin:  Heb ik nog niet     
Functie bij Smash:   Een tafeltennisser   
Soort tafeltennisser:  Een aanvaller 
Beste trainer:   Peter van den Heuvel   

Makkelijkste tegenstander: Dat vertel ik niet  
Moeilijkste tegenstander:  Peter van de Heuvel   
Hoe lang al lid:  Al 1,5 jaar  
Merk batje:    Donic     
Merk rubber:    Donic    
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Ambities in de  

tafeltennissport:  Om later hoog te kunnen spelen met een 
leuk team 

Mooiste sport na 

tafeltennis:    Voetbal  
Hoogtepunt:  De handhaving van Excelsior   
Dieptepunt:  In de laatste minuut verliezen met 

voetbal   
Groene of blauwe tafel:  Een groene tafel  
Witte of oranje bal:  Een witte bal  
Warme of koude zaal:  Een koude zaal   

Tot 11 of tot 21:  Tot 11  

Hobby’s:  Voetballen met vrienden en keyboard 
spelen   

Eten:     Patat en pannenkoeken   
   
Drank:    Spa bosvruchten en limonade    

Mooiste vrouw:   Doutzen Kroes    
Vakantie:  Mimizan, een plaatsje in Frankrijk langs 

de zee 
Wat zou je graag  
veranderen bij Smash:  Meer jeugdleden sprokkelen  
Meest opmerkelijke 
nieuwsfeit:    De aardbeving in Nepal.  

Bewondering voor:  Sterspelers in het voetbal, zoals Cristiano 
Ronaldo en Lionel Messi    

Levensmotto:   Wat moet dat moet  
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