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Van de voorzitter: 
 

Traditioneel wordt er in het eerste voorwoord van het nieuwe jaar altijd 

teruggekeken, maar ditmaal breek ik met deze traditie. Over de 
clubkampioenschappen voor senioren en junioren kunt u namelijk 
verderop in ons clubblad alles lezen. Liever kijk ik vooruit. 
 
De voorjaarscompetitie is alweer in volle gang en roept bij mij toch 
enigszins gemengde gevoelens op. Positieve gevoelens vanwege het 
derde jeugdteam wat we hebben kunnen samenstellen, met jonge 

enthousiaste spelers die om tien over negen zaterdagochtend voor de 
deur staan met de mededeling: ‘ik heb er zin in’. 
 

Wat minder positieve gevoelens voor wat betreft de seniorenteams. 
Team 1 speelt noodgedwongen een duo competitie wegens de 
knieoperatie van Peter B. – sterkte Peter! Team 3 speelt dit seizoen met 
drie man - door het wegvallen van Stefan. Ik mag wel zeggen dat de 

hele vereniging ontzettend is geschrokken van het bedrijfsongeval en 
meeleeft met zijn hopelijk voorspoedige herstel. Sterkte ook voor jou 
Stefan! 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering begin januari heb ik een 
‘bestuurlijke vernieuwing’ aangekondigd. Naast het bestuur hebben we 

op dit moment een grote werkgroep, die oorspronkelijk is opgericht voor 
het werven van nieuwe leden, maar die zich daarnaast met allerlei 

zaken bezighoudt. Door de groei van onze vereniging denk ik dat het 
goed is om een zestal commissies samen te stellen, die een aantal taken 
voor de vereniging uitvoert. Denk hierbij aan de volgende commissies: 
 

- Commissie ledenwerving 

- Commissie public relations (sponsoring, adverteren, website, 

clubblad) 

- Onderhoudscommissie 

- Barcommissie 

- Jeugdcommissie 

- Commissie verenigingsactiviteiten (BBQ, toernooien, jubileum) 

De komende tijd zal ik persoonlijk een aantal leden benaderen waarvan 
ik denk dat ze geknipt zijn voor een bepaalde commissie, zodat we met 
meer mensen er voor kunnen zorgen dat we een bloeiende vereniging 
blijven. 
 
Ook 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. 
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Wist u dat……... 
 

 Rob voor Cees in % is geëindigd de vorige competitie; 

 Robin voor zijn sociale hygiëne is geslaagd; 
 Peter ‘S’ dit binnenkort gaat halen; 
 Louis en Martin een bril dragen; 
 Marc nu ook beheerder is van de Facebookpagina van Smash; 
 De ledenvergadering weer is geweest; 
 Team 1 van de senioren duo speelt; 
 Cees binnenkort stopt met werken; 

 Remco een echt trainingsbeest is; 
 Marc clubkampioen is geworden bij de senioren; 
 Luuk de Waal dit is geworden bij de junioren; 

 Peter aan zijn knie in geopereerd; 
 Marc en Rokus een gouden duo zijn; 
 Jasper niet van Rob de Nijs houdt; 
 Wij tegenwoordig 3 juniorenteams hebben; 

 Er meer teams in aantocht zijn; 
 Frank Mulder mee heeft gedaan met het Kersttoernooi; 
 Ook Martijn Duk weer van de partij was; 
 Remco een sorry bal nodig had in de finale om Jasper in de B-

poule te verslaan; 
 Marc een trainerscursus volgt; 

 De werkgroep weer is wezen chinezen; 
 Jan graag moppen tapt; 

 De Kerstversiering al, of nog steeds hangt; 
 Henk steeds meer gaat lijken op de karikatuur aan de muur; 
 De recreanten weer zijn gaan biljarten bij de HBG; 
 Peter ‘B’ zich al heeft afgemeld voor de volgende ALV; 
 Louis een gilletje geeft als het douchen niet lukt; 

 Het hek terug schijnt te komen; 
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Nieuwe/gestopte leden: 
 
Jet der Kinderen heeft haar lidmaatschap als junior opgezegd. Bij de 
senioren hebben Michaëla Sluis en Rick Stout hun lidmaatschap 
opgezegd. 
 
Bij de jeugd zijn er tevens een aantal nieuwe gezichten te bewonderen: 
Konstantina Nikolakopoulov, Kyan Gallegos-Gonzalez, 

Xander Buijserd, Matthias den Besten en Jelle Kruijt. Allen, welkom bij 
deze geweldige vereniging! 
 
Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
Geen     Konstantina Nikolakopoulov 

     Kyan Gallegos-Gonzalez 
     Xander Buijserd 

     Jelle Kruijt 
     Matthias den Besten 
      
      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
Michaëla Sluis    Jet der Kinderen 
Rick Stout  

  

 
Brood- en Banketbakkerij 

 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 

 

 

Steun onze adverteerders, 

zij steunen ons! 
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Belangrijke datums: 

 
Noteer alvast in uw (digitale) agenda: 
 
Onderhoudsdag 
 
Onze jaarlijkse onderhoudsdag vindt op zaterdag 21 mei plaats. Om 

09.00 uur staat de koffie klaar. Hoe meer vrijwilligers, hoe eerder we 
met zijn allen weekend kunnen vieren! 
 
BBQ 
 
Noteer alvast zaterdag 3 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 17 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 plaatst op zaterdag 7 januari 2017 tussen 15.00 en 17.00 
uur in ons clubgebouw! 
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Mijn tafeltennisverhaal: 
 
Ik ben met tafeltennis begonnen op 11 jarige leeftijd bij een vereniging 
in Bovenkarspel. Dit ligt in de “kop” van Noord Holland. Samen met mijn 
broer werd ik lid en het beviel mij meteen. Mijn broer hield het snel voor 
gezien en stopte na een paar maanden. Dat ik gezegend was met talent 
kwam 3 jaar later toen ik de jongste clubkampioen werd van de 
vereniging bij de jeugd. 

 
Op mijn 14e verhuisden wij naar Wateringen waar ik ging spelen bij een 
vereniging die “OIKOS” heette, nu beter bekend al zijnde 
“Salamanders”. Daar speelde ik in de jeugd landelijk A en een keer zelfs 
de kampioenspoule. Wij werden met het team 3e van Nederland, maar 

dat kwam voor het grootste deel door Siem van der Valk die in die tijd 
onverslaanbaar was. (Hij gaat nu zelfs weer eredivisie spelen). Bij de 

senioren heb ik het gered tot de 2e divisie. 
Na het plotseling overlijden van mijn vader 
(mijn grootste fan) ben ik direct gestopt 
met tafeltennis. Dit gebeurde op mijn 20e. 
 
Ik ben toen op mijn 40e weer begonnen met 
tafeltennis in Vleuten. Samen met mijn 

zoons, en ik heb in die tijd ook mijn 
trainersdiploma’s 1 en 2 gehaald. Na 4 jaar 
training te hebben gegeven aan de jeugd 

van Vletio, SVO en HTTC stopte ik er weer 
mee. Het was te veel om te combineren met 
mijn werk. 

 
 

 Marc als winnaar van de A-poule tijdens het laatste 

Kersttoernooi 

Nu woon ik sinds 1,5 jaar in Ammerstol en heb ik mijn grote hobby, op 
mijn 50e, met zeer veel plezier weer opgepakt. Zelf speel ik in het 
eerste team in de 1e klasse en ben ik bezig met de trainersopleiding 3.  

 
Het meeste plezier heb ik met  het geven van training aan de jeugd en 

ik moet zeggen dat er talent genoeg zit in de vereniging. Het is voor mij 
een uitdaging om deze kinderen te helpen met de techniek en het 
maken van plezier tijdens de trainingen. Maar bovenal ben ik 
prestatiegericht en hoop ik ooit een team te begeleiden die mee doet in 
de strijd om het kampioenschap. 
 
Marc Rijerse  
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Hotel Restaurant Belvédère 

 
Lekdijk West 4  
2871 MK Schoonhoven 
Tel: 0182-325222 
Fax: 0182-325229 
 
Email: info@hotelbelvedere.nl 

  
 

 

 



- 11 - 

Kersttoernooi: 
 

Zaterdag 12 december was weer het 
jaarlijkse Kersttoernooi bij Smash K.C. 
Marc Rijerse is voor de tweede keer 
kampioen geworden van Smash in de 
A-poule, in een spannende finale 
versloeg hij ‘vriend van Smash’ Frank 

Mulder in vijf sets. 
 
In de B-poule won Remco Bont 
eveneens in vijf sets van Jasper 
Stetter. Na de eerste twee sets 

gewonnen te hebben, kwam Jasper in de derde en vierde set sterk 
terug. Uiteindelijk wist Remco de vijfde set weer te pakken. 

 
Het dubbel was opnieuw een prooi voor de gebroeders van der Bas. 
Rokus en Pieter wonnen wederom in vijf sets van Frank Mulder en Ab 
Muilwijk.   

Het was een erg gezellige dag waarbij 
we nogmaals Wilma Stigter willen 
bedanken voor haar hulp achter de 

bar. 
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Jeugd: 
 
Mede door de aanstelling van een vaste trainer in de persoon van Marc 
blijft het aantal jeugdleden stijgen. Tussen nu en het vorige clubblad zijn 
Konstantina, Kyan, Xander, Jelle en Matthias lid geworden, van harte 
welkom! Jullie laten zien dat jullie al aardig spelen en door wekelijkse te 
trainen nóg beter gaat! Helaas heeft Jet besloten haar lidmaatschap op 
te zeggen. 

 

 
● Training van groep 1 op dinsdagavond. 
 

 
Meer jeugdleden resulteert ook in meer jeugdteams: in de 
voorjaarscompetitie 2016 doen er nu niet 2 teams, maar wel 
3 teams mee! Team 1 bestaat uit Hidde, Tom en Damian. 

Stas, Jordy, Maurits en Luuk vormen samen team 2. Het 
derde team bestaat uit Anass en maar liefst 4 nieuwe 
competitiespelers: Xander, Mick, Laurens en Danique. Jullie 
laten zien dat jullie tijdens de wedstrijden al heel goed mee 

kunnen draaien in de competitie. Goed bezig! 
 
Wij zijn heel benieuwd hoe alle drie de teams dit seizoen gaan eindigen, 

nu team 1 een niveautje hoger is gaan spelen (4e klasse), team 2 door 
het knappe kampioenschap nu ook een treetje hoger actief is (Pupillen 
B) en team 3 voornamelijk uit nieuwelingen bestaat (Pupillen C). Voor 
elk team dus heel spannend, maar wij hebben er vertrouwen in! 
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● Jeugdteam 3, v.l.n.r. Xander, Mick, Danique, Laurens en Anass. 
 
Terugblik Jeugdclubkampioenschappen 
 

Woensdag 23 december was het dan zover: voor het eerst in jaren een 
heus clubkampioenschap voor de jeugd. 12 fanatieke jeugdleden 
streden om de bekers en dat leverde vele spannende wedstrijden op.  
 
Luuk de Waal werd clubkampioen door in de finale Mick met 3-0 te 
verslaan. Damian werd kampioen van de B-poule door de eindstrijd met 
3-0 van Hessel te winnen. 

 
De jongens en meiden waren zeer fanatiek, maar het vooral het plezier 
en het talent voerde de boventoon. Daarnaast wekte het 
clubkampioenschap veel interesse van ouders en seniorleden. Al met al 
was het een zeer gezellige middag. 

 

Alle deelnemers ontvingen een speciaal vaantje als aandenken, de 
winnaars en de verliezend finalisten ontvingen daarnaast een nog een 
mooie beker. Tevens werd team 2 gehuldigd, omdat zij afgelopen 
competitie knap kampioen waren geworden. Geheel verdiend ontvingen 
zij een speciale beker. De middag werd afgesloten met patat, waarbij 
nog eens uitgebreid werd teruggeblikt op de wedstrijden en de winnaars 
dankbaar de felicitaties in ontvangst namen. Er wordt nu al uitgekeken 

naar de clubkampioenschappen 2016! 
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● De deelnemers van het clubkampioenschap: v.l.n.r. winnaar 
Luuk, B-poule-winnaar Damian, Stas, Teije, Maurits, Konstantina, 

Hessel, Danique, Kyan, Mick, Laurens en Xander. 
  



- 16 - 

 
 

 
 



- 17 - 



- 18 - 

Jeugd……door Stas Boulytchev: 

 
Dag tafeltennissers, 
 
Mijn naam is Stas Boulytchev, ik ben 13 jaar en woon in Schoonhoven 
bij mijn moeder en zus. Jullie zullen misschien wel denken wat heeft die 
Stas toch een aparte achternaam, dat komt omdat mijn vader uit 

Rusland komt. 
 
Sinds de zomer 2014 zit ik op tafeltennissen, daarvoor zat ik heel veel 
jaren op voetbal, maar ik vond het niet meer zo leuk. Ik wilde gaan 
basketballen of gaan tafeltennissen. Maar toen ik mee deed begin groep 
8 op school met tafeltennissen, vond ik het zo leuk, dat ik niet eens 

meer bij de basketbal wilde gaan kijken en ik werd lid.  

 
Mijn opa Wil Goudriaan zit ook op tafeltennissen en met hem oefende ik 
toen ook heel vaak thuis op de eettafel, een stuk moeilijker dan op een 
echte tafeltennistafel. Helaas kreeg ik nadat ik competitie zou gaan 
spelen de ziekte van Pfeiffer waardoor ik geen wedstrijd kon meespelen. 
Ik was heel erg moe en het duurde heel lang totdat ik weer opknapte.  
 

Gelukkig kon ik de najaarscompetitie wel 
meedoen en we werden met ons team 
(Maurits, Jordy, Anass en een paar keer 

Luuk en ik) zelfs kampioen! Na de 
competitie mochten we extra trainen op 
maandagavond bij Marc, we trainden al op 

dinsdagavond en we mogen ook vrij spelen 
op de donderdagavond.  
 
Ik vind de trainingen bij Marc echt leuk en 
ik heb bij hem al veel nieuwe dingen 
geleerd, mijn backhand is al veel beter. Nu 
is de nieuwe competitie begonnen en 

spelen we tegen betere spelers.  
 

 
 Opa Wil met kleinzoon Stas  

 
Groetjes, 
 

Stas 
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Mijn tweede hobby: 
 
Mij is een tijdje geleden al gevraagd of ik een verhaal wilde maken over 
mijn tweede hobby. Ik dacht toen dat ik daar wel een tijdje voor nodig 
had. Dat is nog steeds zo maar nu heb ik tijd zat omdat ik laatst aan 
mijn knie ben geopereerd. 
 
Tja mijn tweede hobby? Even denken hoor wat is eigenlijk mijn tweede 

hobby. Sterker nog wat is eigenlijk mijn eerste hobby. Voor het mooie 
nemen we dan tafeltennis als eerste hobby anders klopt dit verhaal 
natuurlijk niet.  Voor mijn tweede hobby kan ik eigenlijk niet kiezen 
omdat ik zoveel dingen leuk vind, zoals: 
 

 Feyenoord; 

 Klussen voor mezelf en anderen; 

 Wielrennen en hardlopen; 

 Vrijwilligerswerk Smash; 

 

Als Feyenoord supporter heb je het de 
laatste tien jaar niet erg makkelijk. Elk jaar 
gaan we weer voor de prijzen en elk jaar is 
het eigenlijk weer net niet, of helemaal 
niet. Ook dit jaar lijkt het weer niks te 

worden. In de tijd dat ik regelmatig naar 

Feyenoord ging (1990 t/m 2002) was dat 
wel anders. 4x de beker, 2x landskampioen 
en de UEFA cup in 2002 als hoogtepunt. De 
meeste wedstrijden bezocht ik met oud lid 
Harry. We zijn toen zelfs naar 

uitwedstrijden in Londen en Portugal geweest, een geweldige ervaring. 

Na de UEFA cup besloot ik om er mee te stoppen. Je moet tenslotte op 
je hoogtepunt stoppen. De laatste jaren ga ik nog sporadisch naar de 
Kuip. Uiteraard blijf ik het wel volgen maar is de belevenis wel wat 
minder geworden. Geloof me dat ik nog steeds chagrijnig ben als we van 

020 verliezen. 
 
Klussen voor mezelf en voor anderen 

vind ik ook hartstikke leuk om te 
doen. Geen idee waarom maar ik kan 
gewoon slecht stilzitten. Nu ik aan de 
bank gekluisterd  ben door de operatie 
mis ik het echt wel. De laatste jaren 
ben ik steeds meer zelf gaan doen. 
Waar ik vroeger veel  leerde van mijn 

vader en schoonvader probeer ik het 
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de laatste tijd gewoon zelf, en ik kan jullie vertellen dat dat best aardig 
lukt. Op elektra gebied hoefde je me nooit wat uit te leggen maar de 

laatste jaren ga ik ook ander kluswerk zoals verven, tuinaanleg, sauzen 
en tuinmeubelen maken niet uit de weg. Erg leuk om te doen en het 
scheelt ook een berg Euro’s. Dus mocht u om handen zitten en ik ben 

beschikbaar kan er altijd geklust worden. 
 
Ook wielrennen en hardlopen kan ik voorlopig niet maar het heeft me 
wel mooie momenten opgeleverd. Ik had heel lang geleden al het idee 
om ooit de marathon te lopen en de Alpe ‘dHuez op te rijden.  
Hardlopen heb ik altijd wel gedaan als was het nooit lang en veel. 
Gewoon effe lekker ontspannen. Klinkt misschien raar maar als ik thuis 

kwam was m’n kop leeg en bijna nooit moe.  

 
Dat ik ooit de marathon van Rotterdam 
zou lopen stond als een kei boven water. 
Eind 2004 besloot ik om ervoor te gaan 
trainen. 2005 kwam te vroeg en dus 

schreef ik me in voor de marathon van 
2006 op 9 april. Na vele uren en bijna 
1500 km trainen was daar de dag. Ik ben 
nog steeds trots op dat ik hem heb 
uitgelopen, al ging het soms niet van een 
leien dakje. Ik finishte als precies 6000e  
bij de mannen in een tijd van 4.56.22. 

Een dag om nooit meer te vergeten maar 
ook een dag om nooit meer mee te 

maken. Jongens wat ben ik daar moe van geweest en dan vergeten we 
nog de man met de bekende hamer. Ik ben hem tegen gekomen en ik 
kan je vertellen dat wil je niet nog eens meemaken. 
 
Ook wielrennen heb ik veel gedaan. Reed ik 

in het begin nog naar de training van 
Feyenoord en later in etappes Nederland in 
het rond, het begon past echt te leven toen 
ik bij een vriend van Henk Beljaars in de 
wijk kwam wonen. Toen dezelfde shirtjes 

aan de waslijn kwamen te hangen was er al 

snel een band. Opeens ging ik met hun 
meefietsen de Viaansebrug rond. Moest ik 
eerst nog pas op de plaats maken, deed ik 
later ook mee in de sprint.  
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Toen een collega zijn vrouw verloor 
aan borstkanker, en daarna besloot 

om mee te doen aan de Alpe ‘duZes 
twijfelde ik niet om mezelf ook 
beschikbaar te stellen voor zijn team. 

Uiteindelijk bestond team 
Alpblasserwaard uit 21 deelnemers 
en haalde we op 3 juni 2010 meer 
dan €105.000,00 op voor KWF. Zelf 

reed ik vier keer naar boven in ongeveer 1.30 uur, 1.15 uur, 1.22 uur 
en 1.30 uur.  Een vijfde keer had er achteraf ingezeten maar ik vond het 
genieten van deze dag ook belangrijk. Wat me wel mee viel is dat ik die 

bekende man niet 

heb gezien.   
 
Als laatste en wat 
me de laatste 
jaren veel tijd kost 

maar wel met veel 
plezier doe is het 
vrijwilligerswerk 
voor onze mooie 
club Smash KC.  
 
Was ik in het 

verleden nog 
alleen jeugdtrainer 
de laatste jaren deed ik dit al samen met andere Peter en Robin. Nu we 
Marc hebben aangesteld als DE jeugdtrainer van Smash ben ik dus 
assistent geworden. Helaas door omstandigheden heb ik Marc nog niet 
geassisteerd maar hopelijk gaat dat in de toekomst wel gebeuren.   
 

Daarnaast de werkgroep van Smash, waar 
met een aantal zeer positieve gasten de 
club meer aanzien heeft gekregen en 
waarbij het ledenaantal flink is 
toegenomen. Ook de bestuursfunctie van 

Penningmeester is me op het lijf 

geschreven. Na een stroef begin waar ik 
zeer moest wennen aan de posten van 
Henk, heb ik inmiddels mijn eigen indeling 
overgenomen. 
 
 
Peter van den Heuvel  
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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… Tom Lesage 

 
In deze editie van babbeltje met is junior Tom Lesage aan het woord.  
 

 
 

Naam:     Tom Lesage  
Bijnaam:    ik heb geen bijnaam  
Geboortedatum:   5 oktober 1999  
Woonplaats:    Schoonhoven 
School:    Schoonhovens College 
Bijbaan:    ik heb geen bijbaan 
Vriendin:    ja  

Functie bij Smash:   lid  

Soort tafeltennisser:   zowel aanvallend als verdedigend soms 
Beste trainer:    Marc 
Hoe lang al lid:   dat weet ik niet precies 
Merk batje:    butterfly  
Merk rubber:     butterfly  

Ambities in de  
tafeltennissport:  het hele snelle spelen  
Mooiste sport na  
Tafeltennis:    voetbal  
Hoogtepunt:    2e worden met de competitie   
Dieptepunt:     heb ik niet 
Groene of blauwe tafel:  groene  

Witte of oranje bal:   witte  
Warme of koude zaal:  warme  
Tot 11 of tot 21:    11  
Hobby’s:    met vrienden afspreken en feestjes  
Eten:     kapsalon  
Drank:    fernandes    
Vakantie:    Spanje 

Wat zou je graag  
veranderen bij Smash:  niks alles is prima   
Levensmotto:   alles kan beter  
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