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Van de voorzitter: 

De vakanties zijn ten einde, de najaarscompetitie is al weer een tijdje 

bezig. We spelen dit keer met zes teams: twee jeugdteams en vier 
seniorenteams. De eerste resultaten zijn uitstekend te noemen. Ik wens 
iedereen veel succes en mooie wedstrijden toe. 

Het nieuwe seizoen werd traditiegetrouw ingeluid met een BBQ voor 
(ere)leden en donateurs. Dertig mensen lieten zich de door Marc en zijn 
vriendin Madeleine verzorgde BBQ uitstekend smaken, de nieuwe 
partytent beleefde helaas af en toe haar vuurdoop. 

Inmiddels is ook het groot onderhoud aan onze douches afgerond. Met 

de nadruk op groot, want het was zeker geen overbodige luxe. Het werk 
is uitgevoerd door onze trouwe hoofdsponsor Keukencentrum 
Schoonhoven, we kunnen er nu weer jaren tegen. 

Het aantal jeugdleden neemt de laatste weken weer toe: we zitten 
inmiddels op 15 en wellicht stijgt dit aantal nog. Het bestuur van onze 
mooie vereniging heeft Marc Rijerse per 12 september benoemd als 
hoofdtrainer van de jeugd. Hij gaat de komende drie jaar enthousiast 
aan de slag om de jeugdafdeling te professionaliseren en uit te bouwen. 

Daarbij natuurlijk nog steeds ter zijde gestaan door de leden van de 
werkgroep. Marc, ik wens je ontzettend veel succes en ook plezier met 
onze jeugd. De vergrijzing van onze senioren en recreanten neemt al 

jaren toe, en in de toekomst moeten we het toch van de aanwas vanuit 
de jeugd hebben. 

Ik schrijf dit voorwoord als de kruitdampen van B-day, oftewel 
Bartholomeusdag, zijn opgetrokken. De verenigingen was voor het 
derde achtereenvolgende jaar vertegenwoordigd. Hoewel het weer 
perfect was en de inzet van een vijftal clubleden groot, was toch 
iedereen van mening dat het tijd wordt om een ander speerpunt voor de 
ledenwerving te zoeken. Mannen, wederom bedankt voor de inzet. 

Ook dit keer weer een clubblad 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. 
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Wist u dat……... 
 

 Arjan getrouwd is; 

 Veel leden van Smash hierbij aanwezig waren; 
 Robin, Stefan en Mark (met bril) bij zijn vrijgezellenfeest waren; 
 Marc de nieuwe hoofdtrainer is; 
 Er op 4 tafels getraind is; 
 De douches opgeknapt zijn; 
 Er weer een BBQ is geweest; 
 Er twee jeugdteams zijn; 

 Team 5 van de junioren opgeheven is; 
 Sinds commissie Ledenwerving is gestart met activiteiten en de 

jeugdafdeling opnieuw is opgezet het aantal leden in 2,5 jaar is 

verdubbeld (van 21 naar 43 leden); 
 In diezelfde tijd het aantal jeugdleden van 0 naar 

15 is gegaan; 
 Robin door een buurvrouw werd gealarmeerd dat 

haar kat op het dak van het clubgebouw zat; 
 Robin met veel moeite een ladder vond, maar er 

geen kat te bekennen was; 
 Die buurvrouw wel vaker belt dat ze haar kat 

kwijt is; 
 Een speler die een set met 11-0 verliest onder de 

tafel door moet kruipen van Marc; 
 Danique en Jet elke week het record overspelen 

op de iPong-tafel proberen te verbeteren; 
 Hun record op 90x overspelen staat; 
 Stefan volgend jaar maïs gaat verbouwen in z’n 

voortuin; 
 Remco weer een vriendin heeft; 

 Marc z’n NTTB-klapper erbij pakt als iemand een mooi punt 
maakt; 

 Die klapper al bijna stuk is; 
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Nieuwe/gestopte leden: 
 
Dick Vesters en Arne van Vuuren hebben helaas hun lidmaatschap 
opgezegd. Hopelijk worden ze in de toekomst nog een keer lid, de deur 
staat altijd open voor jullie! 
 
Daarentegen zijn er bij jeugd wel een aantal nieuwe gezichten te 
bewonderen: Luuk de Waal, Hessel Kruijt, Teije Kruijt, Mick Eegdeman 

en Laurens van Roest. Allen, welkom bij deze geweldige vereniging! 
 
Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
Geen     Luuk de Waal 
     Hessel Kruijt 

     Teije Kruijt 
     Mick Eegdeman 

     Laurens van Roest 
      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
Dick Vesters    Geen 
Arne van Vuuren 
 

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. 

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. 

Algemene Ledenvergadering 

Maandag 18 januari 2016 om 20.15 uur in ons clubgebouw. 
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Alle standen en percentage op je mobiel: 

 

 

TTapp is dé applicatie voor tafeltenniscompetitiespelend Nederland. Je 
vindt hier alle wedstrijdinfo van alle seizoenscompetities zoals ze ook in 
NAS staan, maar dan handzaam gepresenteerd voor gebruik op een 
smartphone. Je eigen poule en die van je vrienden kun je als favorieten 
op het startscherm opnemen zodat je ze snel kunt bereiken. 

Met een account kun je zelfs live, tijdens een wedstrijd, de game-

uitslagen invoeren. Je clubgenoten, vrienden en ook poule-medespelers 
kunnen zo eenvoudig en snel de resultaten van je wedstrijden volgen. 
Na de wedstrijd kun je een foto van het wedstrijdformulier uploaden. 

Iedereen die eenmaal een account heeft kan eenvoudig andere 

competitiespelers óók toegang geven. Je hoeft daarvoor alleen bonds-
nummer en e-mailadres in te vullen waarna de nieuwe speler een 
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toegangscode toegemaild krijgt. Wil je zelf ook toegang? Zoek dan 
iemand die al een account heeft en vraag hem om jou een uitnodiging te 
sturen! 

Sinds mei 2015 is er een samenwerkingsverband tussen TTapp en de 
NTTB. Hiermee wordt bereikt dat TTapp toegang krijgt tot competitie-
gerelateerde gegevens die beschikbaar zijn binnen de NTTB om deze op 
een gebruiksvriendelijke manier te presenteren in de app. De NTTB 
levert zo een bijdrage aan nog meer speelplezier voor de competitie-
spelers.  

 

 

 

 

  

http://nttb.nl/
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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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Brood- en Banketbakkerij 

 
 
 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 

 

Steun onze adverteerders, 

zij steunen ons! 
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BBQ: 
 

Op 5 september was weer de jaarlijkse BBQ van Smash. Alle (ere)leden 

en donateurs waren uitgenodigd. Het was een gezellige dag waarbij het 
weer helaas niet altijd mee zat. Hieronder een aantal foto’s. 
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Wij willen Marc en zijn vriendin Madeleine bedanken voor het verzorgen 
van de BBQ. 
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Jeugd: 
 
 
Begin dit jaar meldden wij met trots dat wij –na het opnieuw opzetten 
van een jeugdafdeling twee jaar geleden- voor het eerst in jaren weer 
een jeugdteam van Smash KC ging meedoen in de competitie. In de 
Pupillen C poule D wisten Jordy, Anass, Maurits en Stas met 54 punten 
meteen derde te worden, een geweldig resultaat! 

 
Dit najaar doen wij zelfs met twee teams mee in de competitie. 
Team 1, bestaande uit Tom, Hidde en Damian komt uit in de 5e klasse 
poule A en het jeugdteam van afgelopen seizoen, versterkt met 
nieuweling Luuk komt uit in de Pupillen C poule D. Op het moment van 

schrijven doen beide teams mee om de bovenste plaatsen en wisten zij 
allebei al een keer met maar liefst 10-0 te winnen. 

 
Zoals de meesten van jullie ondertussen wel hebben 
vernomen, is Marc Rijerse per 15 september jl. aangesteld 
als hoofdtrainer voor de jeugd voor de komende drie jaar. 
Marc heeft enorm veel verstand van tafeltennis en techniek 
en is zeer gemotiveerd om de trainingen naar een hoger 
niveau te tillen. Op dit moment heeft hij de diploma’s 

Tafeltennistrainer 1 en 2 in bezit en is inmiddels gestart met 
de cursus voor het behalen van Tafeltennistrainer 3. 
 

Met de aanstelling van een vaste hoofdtrainer hopen wij het 
speelniveau- en plezier verder te verhogen. Afgaande op de 
enthousiaste reacties die wij tot nog toe hebben mogen ontvangen van 

kinderen en ouders op de trainingen van Marc, gaat dit helemaal lukken! 
 
Met Luuk, Hessel, Teije, Mick en Laurens hebben wij tevens vijf nieuwe 
gezichten mogen begroeten op de dinsdagavondtraining. Jongens, 
welkom bij de club en heel veel tafeltennisplezier! 
 

 

 

 

 

 

 

● De jeugdspelers 

luisteren aandachtig naar 

de aanwijzingen van 

trainer Marc. 
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● Jeugdteam 1: V.l.n.r.: Damian, Tom en Hidde. 

 

 
 
● Jeugdteam 2: V.l.n.r.: Maurits, Stas, Anass en Jordy. Luuk 

ontbreekt op de foto. 
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Van de werkgroep ledenwerving: 
 
Smash K.C. heeft weer meegedaan aan de Bartholomeusdag in 
Schoonhoven. Het was de derde keer op een rij dat Smash hieraan deel 
heeft genomen.  
 
Onder het genot van een prachtig zonnetje konden de bezoekers 
informatie inwinnen over de sport en de vereniging, kon er op de iPong-

tafel gespeeld worden en kon men tegen elkaar strijden wie de hardste 
service had. Hieronder ziet u een paar foto’s van deze mooie dag.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Iedereen die heeft meegeholpen deze dag, bedankt! Hopelijk zorgt dit 
weer voor een paar nieuwe leden. 
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Mijn tweede hobby: 
 
Mijn tweede hobby? Kan er zoveel opnoemen, vind eigenlijk heel veel 
dingen leuk. Maar zoals velen van jullie weten gooi ik in het weekend 
graag een hengeltje uit, op zoek naar die ene karper die net iets groter 
is dan de vorige. 
 
Het is voor een karpervisser moeilijk uit te leggen aan een niet-visser 

wat er nu zo leuk is aan vissen. Kan mij namelijk goed voorstellen dat 
het vanaf de zijlijn moeilijk te begrijpen is wat nu die kick geeft. Er zijn 
veel manieren om op karper te vissen, de twee meest voorkomende zijn 
gewoon met de dobber of “statisch”, waarbij je hengels in 
beetverklikkers liggen. 

 
 

Statisch op karper 
vissen is toch wel de 
meest inactieve: je 
gooit je hengels in, en 
dan maar wachten 
totdat er een 
beetverklikker afgaat. 

Vaak zijn daardoor de 
meeste karper vissers 
mensen die graag een 

biertje lusten, je moet 
toch de tijd doden die 
je zit te wachten? 

 
 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het voor veel vissers meer neer 
komt op bier drinken met een paar hengels ernaast. Ikzelf ben redelijk 
serieus met karper vissen, daarmee wil ik niet zeggen dat ik niet graag 
een biertje erbij drink… maar wel met enige mate. Ik hoor een aantal al 
denken: Jij drinken met mate?? Ja, dat kan ik haha. 

 

Afgelopen jaar heb ik vaak op de Linge gevist in Gerlicum. Na daar een 
aantal mooie vissen gevangen te hebben dit jaar zijn we in augustus 
nog een laatste keer geweest, een week lang elke dag voorvoeren om er 
zeker van te zijn dat de vis in de buurt moest zitten bij aanvang van het 
vissen. 
 

Vrijdagmiddag kwamen we aan en het eerste wat we deden was het 
gereedmaken en ingooien/uitvaren van de lijnen. Bij het uitgooien van 
de laatste hengel, werd de hengel direct bijna uit mijn handen 
getrokken, het zal toch niet?? Een mooi zeelt werd gevangen en dit 



- 19 - 

voorspelde misschien wel een heel mooi weekend…snel de hengel maar 
weer ingooien! 

 
Toen we hiermee klaar waren werd al snel duidelijk dat er erg veel 
baggerboten op het water voorbij kwamen. Het bleek dat ze niet veel 

verder op aan het baggeren waren. Dit leek niet veel goeds te 
voorspellen… Maar goed, we zien wel! 
 

 
Tot in de avond bleef het 
stil, we hadden die week 
toch niet voor niks 50 euro 

aan voer erin gegooid?? 

Net toen ik naar de tent 
liep om te gaan slapen 
hoorde ik een paar piepjes 
en rende naar de 
desbetreffende hengel, en 

het bleef even stil.  
 
Niet goed gehaakt? Toen 
opeens een andere pieper 
begon te schreeuwen, ik 
sloeg aan: karper! Na tien 
minuten kwam de eerste 

mooie schubkarper van 
15kg kwam op de kant, we 
kregen al helemaal zin in 
de rest van het weekend. 
Dit gaf een goed 
voorgevoel! De rest van de 
nacht bleef het stil……… 

 
 
Tot ‘s ochtends rond 9 uur er weer een beetverklikker af ging, ik rende 
naar mijn hengel. Shit, een meerkoet eraan… Met veel pijn moeite en 
gescheld onthaakt, en de hengel weer ingegooid. Het bleef de hele dag 

stil… 

 
Om 16:00 uur dan alle hengels maar even binnenhalen, nieuw aas eraan 
en wat voer erbij. Toen alle hengels er weer in lagen, ging om 17:00 er 
weer een beetverklikker  van mij af, ik sloeg aan en voelde gelijk dat 
het een grote vis was. 
 
Het drillen van de vis duurde 20 minuten en helemaal op het droge 

zagen we dat het een hele mooie spiegelkarper was en wisten we het 
zeker: dit was de grootste van het jaar. We wogen de spiegelkarper en 
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deze kwam op een mooie 16kg. Snel de hengel er weer in en hopen op 
meer karper. 

 
Een uurtje later ging er weer een hengel af, helaas een brasem. Dat is 
bijna nog erger dan een meerkoet, maar goed beter nu dan dat we ‘s 

nachts worden wakker gemaakt door zo’n slijmlap. ‘S nachts ging de 
hengel van mijn vismaatje af… Hij had net een paar biertjes te veel op 
en was niet uit zijn tent te slaan. Dan haal ik hem wel binnen. 
 
Ik voelde al snel dat ook dit weer een grote vis was. Na een gevecht van 
zo’n 20 minuten had ik de vis in het schepnet, op dat moment komt 
mijn vismaat helemaal verdwaald en nog half dronken uit zijn tent.  

 

We wogen de schubkarper en ook deze kwam op een mooie 15kg. De 
rest van de nacht bleef het stil. Maandag vroeg in de middag de hengels 
maar opgeruimd  en wat tijd gemaakt voor een paar koude biertjes. We 
reden tevreden naar huis, niet veel karpers maar wel drie grote! 

 

 
Denk dat ik nu mijn twee 
grootste hobby’s naast 
tafeltennis wel heb 
beschreven, karperen en bier 
drinken;-).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cheers,  

 
Remco Bont 
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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… Cor Eekhout 

 
In deze editie van babbeltje met is recreant Cor Eekhout aan het woord.  

 

 
 
Naam:    Cor Eekhout    
Bijnaam: Vast wel, maar die heb ik zelf nog niet 

gehoord ;-)    
Geboortedatum: 30 september 1953 in Ljouwert 

(Leeuwarden voor de niet-Friezen)  
Woonplaats:  Polsbroek  

Werk/gepensioneerd:  Pre-pensioen, dus eigenlijk 
gepensioneerd   

Vrouw/kinderen:  Getrouwd en drie zoons    
Functie bij Smash:   Geen   
Soort tafeltennisser:  Recreant, soms verdedigende dan weer 

aanvallende speler 
Beste speler:  Op maandagavond zie ik een aantal 

mensen spelen, maar wie daarvan nou 
de beste is?   

Makkelijkste tegenstander: Nog niet tegengekomen  
Moeilijkste tegenstander:  De rest……  
Hoe lang al lid:  Sinds oktober vorig jaar  

Merk batje:    Andro     

Merk rubber:    Rasant    
Ambities in de  
tafeltennissport:  Geen, behalve dan het goed mee kunnen 

spelen in een partijtje 
Mooiste sport na 
tafeltennis:  Heb geen speciale voorkeur, maar er zijn 

ook sporten die ik (soms) leuker vind. 

Overigens ga ik liever snowboarden dan 
tafeltennissen 
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Hoogtepunt:  Titlis Cliff walk in Zwitserland   
Dieptepunt:  Drijven in de Dode Zee 

Groene of blauwe tafel:  Als die maar vlak staat  
Witte of oranje bal:  Liever wit, maar oranje doet het in het 

buitenland ook goed  

Warme of koude zaal:  18 graden op zaal, maar aan de bar 
graag wat warmer  

Tot 11 of tot 21:  21, want dan duurt het langer voordat 
het voor mij game over is…. 

Hobby’s:  Van alles wat, van auto’s (was vroeger 
helemaal gek van de Fiat X1/9, heb er nu 
nog maar twee en heel veel 

modelautootjes) tot zonne-energie en 

alles wat daar aan techniek tussen ligt 
heeft mijn interesse. Daarnaast vind ik 
muziek luisteren (als dat een hobby is) 
en boeken lezen ook leuk  

Eten:  Niet zo belangrijk wat, als wel dat het 

voedzaam en natuurlijk lekker moet zijn 
Drank:  Af en toe een biertje zoals Kronenburg 

1664, een Palm Speciale of een 
Desperados, maar een Amaretto of een 
Ouzo sla ik ook niet af. Overigens heb ik 
in de afgelopen vakantie op Lesbos veel 
(Amstel) Radler’s gedronken    

Mooiste vrouw:  Ben ik mee getrouwd, of was dat niet de 
vraag? 

Vakantie:  Zon, zee, strand, maar ook wandelen in 
de bergen, snowboarden en oude 
plaatsjes/kastelen bekijken. Frankrijk 
was vroeger favoriet in de zomer, maar 
de laatste jaren is dat nu één van de 

Griekse eilanden 
Wat zou je graag  
veranderen bij Smash:  Voorlopig even niets. Misschien dat ik 

een volgende keer wel iets weet  
Meest opmerkelijke 

nieuwsfeit:  Recentelijk het misgaan van het inhijsen 

van een brugdeel in Alphen aan den Rijn 
Bewondering voor:  Mensen en charitatieve organisaties die 

werkzaam zijn in de hulpverlening in 
bijvoorbeeld derde wereldlanden 

Levensmotto:  Doe maar gewoon, dan doe je gek 
genoeg  
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