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Van de voorzitter: 
 
Golfbeweging 

Het zomerreces - hoewel er natuurlijk van een reces 
niet echt sprake is, omdat we gewoon open blijven - is 
een mooi moment om zowel terug te blikken op het 

afgelopen jaar als kort vooruit te kijken. Zoals zo vaak 
bij onze club, zitten we in een constante golfbeweging. 
Er komen junioren bij en er vertrekken junioren. Bij de 
senioren is er nauwelijks ledenverloop, maar hier zien 
we dat er steeds minder senioren competitie gaan 
spelen. Door blessures of een sportieve uitdaging bij 

een andere vereniging. 

 
Per 1 juli hebben we 14 junioren - waarvan er 12 competitie gaan 
spelen en 29 senioren - waarvan er 11 competitie gaan spelen. 
Daarnaast hebben we 18 steunleden. Onze vereniging blijft schommelen 
tussen de 40 en de 50 leden. 
 

De afgelopen competitie kende wisselende resultaten, u leest er 
verderop in dit clubblad meer over. Mannen van duo 2: gefeliciteerd met 
jullie kampioenschap! In september gaan we van start met 3 senioren- 
en 3 jeugdteams. 
 

Eind augustus hebben we twee activiteiten in de planning staan: 
zaterdag 19 augustus is onze jaarlijkse BBQ, waarvoor ik u van harte 

uitnodig. Een week later - zaterdag 26 augustus  zijn we 
vertegenwoordigd op de Bergambachtse braderie, met een kraam, de 
iPong tafel en een snelheidsmeter om de hardste smash te meten. Ook 
hier bent u - als stand bemanning of als bezoeker - van harte welkom! 
 
Volgend jaar bestaat onze mooie vereniging 50 jaar! Natuurlijk laten wij 
dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan, hoewel we er voor gekozen 

hebben dit niet uitbundig te doen. 
 
Ik wens u een fijne vakantieperiode en 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 

 
 

Mededelingen van het bestuur: 
 
Noteer alvast in uw (digitale) agenda: 

 
BBQ 
 
De jaarlijkse BBQ vindt een week eerder plaats dan gepland in 
verband met de braderie in Bergambacht en zal op zaterdag 19 
augustus plaatsvinden! De BBQ is bestemd voor alle (ere)leden en 

donateurs van tafeltennisvereniging Smash K.C. Natuurlijk zijn partners 

ook van harte welkom en ook onze junioren kunnen deelnemen aan 
deze BBQ! De kosten bedragen 10 euro per persoon, junioren betalen 5 
euro. Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur. 
 
Braderie Bergambacht 
 

We nemen voor de tweede keer deel aan de Braderie in Bergambacht, 
die op zaterdag 26 augustus plaatsvindt. Hiervoor zoeken we nog 
vrijwilligers die een paar uurtjes onze stand willen bemannen. Opgeven 
hiervoor kan bij Arjan Versluijs. 
 

Kersttoernooi 
 

Zaterdag 16 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 het enkelspel bedragen 5,00 euro, voor het 
dubbelspel 2,50 Euro. Aanvang 09.30 uur. 
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Nieuwjaarsreceptie 

 
Deze vindt plaatst op zaterdag 6 januari 2018 tussen 15.00 en 17.00 
uur in ons clubgebouw! 

 
Verdere mededelingen 
 
Koffie 
 
De prijs van koffie is door het bestuur verlaagd naar € 0,50. Alle koffie 
dient voortaan afgerekend te worden, dus ook tijdens trainingsavonden 

en tijdens de competitie van de jeugd. Bij de senioren betaalt het team 

het eerste kopje koffie van de tegenstanders, bij de junioren betaalt de 
vereniging de koffie voor de begeleiders van de tegenstanders. 
 
Was 
 

In het ‘stookhok’ hangt een plastic tas, hier kunnen de vuile 
vaatdoeken, theedoeken en handdoeken worden gestopt. 
 
Bonnetjes 
 
Het is niet de bedoeling dat er onbetaalde bonnetjes in de portemonnee 
blijven zitten. Het kan een keer gebeuren dat je geen geld bij je hebt, 

maar maak er geen gewoonte van! 
 
Algemene mededelingen 
 
• 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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Nieuwe/gestopte leden: 
 
Bij de jeugd is Sem van der Stigchel lid geworden. Sem, welkom bij 
onze geweldige vereniging! 

 
Helaas hebben Danique Sibbes en Xander Buijserd zich afgemeld als lid. 

Hopelijk zien we jullie in de toekomst nog eens terug! 
 
 
Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
-     Sem van der Stigchel  
    

      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
-     Danique Sibbes 

Xander Buijserd 

 

 

Wist u dat… 

 
• De Koningsspelen weer achter de rug zijn; 
• Marc heel licht kan dansen; 
• Hij DUO-competitie gaat spelen bij TOP; 
• Ook de onderhoudsdag weer is geweest; 
• De BBQ én de braderie in Bergambacht er weer aan komen; 
• Mijn tweede hobby van Peter ‘S.’ 2 jaar na het opsturen in het 

clubblad verschijnt; 
• Peter ‘B.’, Robin en alle andere Feyenoorders hun geluk niet op 

konden na het behalen van het kampioenschap; 
• Ook Arjan Versluijs weer weet wat het behalen van Europees 

voetbal is; 
• De werkgroep van Smash weer bij de Chinees is geweest in 

Stolwijk; 
• Cor Eekhout een lintje heeft gekregen; 
• Er door de senioren alleen nog maar op dinsdagavond 

competitie gespeeld wordt; 
• Wij weer 3 jeugdteams hebben; 
• Jan, Cees, Rob, Jake en Jasper weer een poging gaan doen om 

kampioen te worden; 
• De Facebook-pagina van Smash KC op dit moment 68 vind-ik-

leuks heeft. 
• Dit aantal stilletjes aan blijft groeien 
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• Rokus op 21 juni wederom vader is geworden; 
• Lisanne en Lotte er een broertje bij hebben gekregen luisterend 

naar de naam Jelle; 
• Miriam en Rokus blij, trots en gelukkig zijn; 
• Op 7-7-2017 Marc is getrouwd met zijn Madeleine; 

• Ze de openingsdans een paar keer hebben geoefend in ons 
clubgebouw; 

• Remco tijdens de bruiloft erg verkwistend met zijn bier omging; 

• Marc zijn trouwpak daar niet echt tegen kon  

• De Poolse wereldtopper Alojzy Ehrlich (zie foto) en de Roemeen 
Paneth Farcas in 1936 bij het WK Praag de langste 

tafeltenniswedstrijd ooit speelden? Volgens de overlevering 
duurde het duel 59 uur, met als meest krankzinnige detail een 
rally van 132 (!) minuten. Daarin zou de bal een slordige 12.000 

keer van speelhelft zijn gewisseld. Ehrlich won. Saillant detail: 
de scheidsrechter moest worden vervangen vanwege 
nekklachten (bron: AD, 13-4-2017); 

• Bovengenoemde wedstrijd meteen ook de langste sportwedstrijd 
ooit is; 

• Dus ook op dit punt tafeltennis de nummer 1-sport is; 

• De redactie van het clubblad u oproept om de Smash-wedstrijd 
die volgens u het langst duurde bij hen te melden 
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Verslagen seniorencompetities voorjaar 2017: 
 
Smash 1 eindigt als vijfde in voorjaarscompetitie 
 
Het eerste reguliere team is als vijfde geëindigd in de 
voorjaarscompetitie. Als je deze competitie in een woord zou willen 
omschrijven, komt bij mij het woord ‘rommelig’ naar boven. We hadden 
er voor gekozen om een groot team met zes personen te maken voor 

een duo-competitie en een reguliere competitie, en dat moeten we wat 
mij betreft in de toekomst maar niet meer doen.  
 
Door de langere afwezigheid van Peter S. -die sneeuw scheppen op 
Kreta verkoos boven een Nederlandse kwakkelwinter- het enthousiasme 

van Remco en Stefan voor de duo-competitie - die eindelijk wel eens 
kampioen in de vierde klasse wilden worden en graag zo veel mogelijk 

wedstrijden in de duo-competitie wilden spelen, en de veelvuldige 
invalbeurten bij het eerste duo-team, maakte dat niet altijd duidelijk 
was wie er in de reguliere competitie moest spelen. 
 
Gelukkig hadden we onze rots in de branding Robin, die alle partijen 
heeft gespeeld, met een percentage van 80% als nummer twee in onze 
competitie is geëindigd, en zoals hij het zelf een paar keer aan zijn 

teamgenoten meldde tegen de uiteindelijke kampioen TOP gewoon 6 
potjes heeft gewonnen. 
 

In totaal hebben 8 (!) personen deze competitie in het eerste gespeeld: 
 
Robin  24/30 80%  Jasper 2/3 67% 

Ab  13/24 54%  Remco  3/9 33% 
Peter S   2/12 17%  Stefan  1/6 17% 
Arjan   0/3   0%  Hidde  0/3   0% 
 
Met vijf verliespartijen, twee remises en drie winstpartijen kwamen we 
uiteindelijk niet verder dan een vijfde plaats, hopelijk kunnen we de 
najaarscompetitie wederom derde klasse gaan spelen. 

 
TOP 2   63 punten 

IJsselvogels 1  60 punten 
Reeuwijk 2  58 punten 
NTTC 2   52 punten 
Smash KC 1  50 punten 
Vriendenschaar 8 17 punten 

 
Ab Muilwijk 
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Hotel Restaurant Belvédère 
 
Lekdijk West 4  
2871 MK Schoonhoven 

Tel: 0182-325222 
Fax: 0182-325229 
 
Email: info@hotelbelvedere.nl 

 

 

 

 
  

 
Brood- en Banketbakkerij 

 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 
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Team 2 regulier 
 

Het was een vreemde competitie omdat er maar 5 ploegen deel uit 
maakte van deze poule. Het was een vrij sterke indeling met 
gerenommeerde ploegen, hetgeen uit de stand en uitslagen wel bleek.   

 
Ondanks goed spel van ons team, konden we geen vuist maken tegen 
Vriendenschaar en ISV uit Gouda, met 46 en 44 punten. Ook TOP uit 
Haastrecht bleef ons voor (39 punten) en daarna kwamen wij pas met 
37 en daardoor konden we nipt Alexandria uit Capelle achter ons laten 
met 34 punten, dus net geen laatste plaats. Zo kon het gebeuren dat we 
thuis van Vriendenschaar wonnen met 8-2 en uit met 8-2 het nakijken 

hadden, en een 7-3 nederlaag tegen ISV uit en 5-5 gelijkspel thuis. De 2 

overwinningen op Alexandria met 6-4 bleken voldoende voor een 4e 
plaats. 
 
De eindstand: Cees 61%, Jan 60%, Rob 43%, Jake 13% en één 
invalbeurt van Jasper: 67%. De percentages zijn ietwat vertekend daar 

niemand de volle 24 partijen gespeeld heeft, volgende competitie hopen 
we weer mee te kunnen doen voor het kampioenschap. 
 
Onze dank gaat uiteraard weer uit naar Jasper die weer een prima 
invalbeurt had bij ISV. Op naar de najaarscompetitie, waar we allen zin 
in hebben om deze aan te vangen met Cees, Jan, Rob, Jake.  En onze 
man als we hem nodig hebben wanneer ons team niet compleet is om te 

spelen door diversen oorzaken Jasper, die aangeeft alleen te spelen 
indien echt nodig. 
 
Rob Stremme 
 
 
Team 1 duo 

 
Vorig seizoen zijn we kampioen geworden, waardoor we in de 2de klasse 
terecht kwamen. Al gauw bleek dit voor mij (Hidde) een vrij grote stap. 
Desondanks hebben Marc, de invallers en ik het toch wel tot de 2de 
plaats geschopt. Hieronder een overzicht van de wedstrijden. 

 

De eerste wedstrijd tegen Vriendenschaar werd verloren. Ab viel voor 
mij in en records werden neergezet, want voor de eerste keer in 
clubgeschiedenis verloor de DUO Smash 1 van een tegenstander. De 
reeks was dus voorbij. De tweede wedstrijd werd ook gewonnen, dit 
door een overwinning van Ab en 2 van Marc. De derde wedstrijd wist 
Smash zoals de vorige wedstrijd te winnen tegen de spelers van 
Dordrecht, die met een laatste plek in het vorige seizoen toch wisten te 

promoveren. Arjan viel voor mij in. 
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Na een lange afwezigheid kon ik dan toch eindelijk debuteren met de 
duo in de tweede klasse, dit ging niet als gehoopt. Ik verloor er 

namelijk 2, maar door de overwinningen van Marc en de dubbel 
wonnen we toch met 3-2 tegen Het Centrum. De wedstrijden erna 
speelden we twee keer achter elkaar tegen Alexandria, waarvan er 1 

gewonnen werd en 1 verloren. Het verlies kwam toch doordat 
Barcelona in de laatste minuten tegen PSG in de Champions League 
wist te scoren, waardoor me gedachte ergens anders lag ;). 
De wedstrijd erna verloren we tegen de mannen van Vriendenschaar. 
De week erop speelden we tegen de andere Goudenaren, die van 
Flamingo’s, waartegen we verloren. De wedstrijd tegen de 
Dordtenaren, waar Remco inviel, werd gewonnen. En de laatste 

wedstrijd tegen het Centrum werd met een grote overwinning van 4-1 

gewonnen.  
 
De statistieken: 
 
Marc: 20 uit 20, een goeie 100% dus! 

Hidde: 3 uit 12 
 
Bij deze wil ik ook gelijk Marc bedanken voor de tijd en zin om met mij 
in de DUO te spelen!! 
Ondanks wat mindere wedstrijden vond ik het erg leuk om de DUO te 
spelen, volgend jaar hoop ik met de reguliere competitie bij team 1 een 

net zo leuk (of misschien wel leuker) seizoen te mogen spelen. 
 
Hidde Kraaijveld 

 
 
Team 2 duo 

 
Na een aantal jaren te hebben geroepen dat we geen DUO competitie 
wilden gaan spelen, hebben wij er enigszins noodgedwongen voor 
gekozen om mee te gaan doen in de DUO. Vierde klasse waren we nooit 
uitgekomen in de reguliere competitie, dus leek het ons een goed plan 
om hier te beginnen. 

 

Met goede moed, en veel grote praat voor de competitie bleek het 
inderdaad na een aantal wedstrijden al dat wij zeker een goede kans 
maakten om eerste te worden. 
Een aantal tegenstanders konden het zelfs niet waarderen dat wij in de 
vierde klasse mee speelden, omdat ze vonden dat wij hier niet 
thuishoorden. 

 
De eerste wedstrijd speelden wij tegen TOGB 4, die zichzelf zagen als 
grote kanshebbers voor de eerste plek. Die droom hebben wij gelijk aan 
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stukken geslagen door met 5-0 van ze te winnen. De tweede wedstrijd 
speelden we tegen Twenty-one Up 3, dit bleek voor ons de moeilijkste 

tegenstander, en we wisten net aan met 3-2 te winnen. 
 
Na deze uitslag ging alles zeer voorspoedig en we wisten alles te winnen 

met een 4-1 of 5-0 eindstand. Eigenlijk was het halverwege het seizoen 
al duidelijk dat we dit niet meer gingen weggeven, en dit waren we ook 
zeker niet van plan. 
 
Wij wisten de competitie af te sluiten met een eindstand van 45 van de 
50 punten. Stefan won 14/16 wedstrijden en Remco wist de 100% vol te 
houden en won 18/18 wedstrijden. 

Stefan had soms meer moeite met het ‘gehannes’ van sommige lagere 

spelers, en verloor daardoor helaas twee wedstrijden. Maar toch een 
hele nette prestatie. 
 
Wij gaan met volle moed de derde klasse in, en zijn uiteraard van plan 
om ook daar zo hoog mogelijk te eindigen. Ondanks dat wij dachten dat 

de DUO competitie niks voor ons was, hebben wij het prima naar onze 
zin en zouden op dit moment niet meer anders willen. 
 
Op naar volgend seizoen maatje! 
 
Remco Bont 
 

 
Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2017 
 

 

3e klasse poule E   5e klasse poule F 
         
Top 2 10 - 63  Vriendenschaar 11 8 - 46 
IJsselvogels 1 10 - 60  ISV Gouda 1 8 - 44 
Reeuwijk 2 10 - 58  TOP 6 8 - 39 
NTTC 2  10 - 52  Smash KC 2 8 - 37 

Smash KC 1 10 - 50  Alexandria’66 14 8 - 34 
Vriendenschaar 8 10 - 17  

         

2e klasse poule B (DUO)  4e klasse poule G (DUO) 
         
Flamingo’s 1 10 - 37  Smash KC 2 10 - 45 

Smash KC 1 10 - 28  TOGB 4 10 - 28 
Alexandria’66 5  10 - 27  Twenty-one Up 3 10 - 27 
Vriendenschaar 4 10 - 24  NN Rotterdam 5 10 - 26 
Het Centrum 1 10 - 20  Dordrecht 11 10 - 13 
Dordrecht 4 10 - 14  NTTC 2 10 - 11 
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Lintje voor Cor Eekhout: 
 
Recreant Cor Eekhout uit Polsbroek is onlangs benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerk voor onder andere 
de christelijke basisschool Eben Haëzer in Polsbroek. Van harte, Cor! 
 

 
 

 
Uit de oude doos: 
 

 
 
● Clubkampioenschap van 1970: v.l.n.r.: Jan van Randwijk, Cats 
(voornaam onbekend bij de redactie), Geert Ouweneel, Cees de 
Gruyter, Jo Purnot en Bert Benschop.  
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Onderhoudsdag:  
 
Op zaterdag 13 mei werd weer de jaarlijkse onderhoudsdag van het 
clubgebouw gehouden, deze dag is er weer veel werk verzet door een 
aantal mensen. Iedereen die deze dag geholpen heeft: bedankt!  
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Mijn tweede hobby: 

 
Toen ik werd gevraagd om iets te vertellen over mijn 2e hobby 
reageerde ik met ‘ik heb geen 2e hobby’, maar die heb ik dus wel en dat 

is motorrijden. 
 
Mijn motorrijbewijs heb ik gehaald in 1968, toen ik in dienst was bij de 
Koninklijke Marechaussee en gelegerd was bij de brigade in Amsterdam. 
Na een week van intensieve training op een BMW 125 cc, waarbij je in 
een bocht geen gas mocht geven want dan hield de motor in, was ik 
geslaagd voor het militair rijbewijs dat meteen werd omgezet in een 

burgerrijbewijs. Dat kostte mij toen 7 gulden en 50 cent. Koopje dus. 
 

Ik heb toen menig geldtransport begeleid vanuit de Nederlandse Bank 
naar de geldvernietiging en later vanuit de brigade te Rotterdam de 
Engelse konvooien militaire voertuigen vanuit Europoort naar de Duitse 
grens. Ik had toen een BMW 650 cc van de Marechaussee, maar geen 
eigen motor, want ik was inmiddels getrouwd en in het bezit van een 

auto.  
 
Enkele jaren geleden ging 
het bloed toch weer een 
beetje kriebelen want 
motorrijden is toch een 

heel andere en leukere 

belevenis dan het rijden 
met een auto en ben op 
zoek gegaan naar een 
leuke motor voor mij. Ik 
was altijd al gecharmeerd 
van de Honda Goldwing 

omdat een van de 
teamgenoten van de TTV 
Schiedam, waar ik toen lid 
van was, er eentje had. 

 
Dit was de eerste die ik toen heb aangeschaft bij Biker’s Best in 

Renswoude. Een wat oudere motor, een Honda Goldwing 1100 cc, die 

bedoeld was om weer even te wennen aan het gevoel en om te kijken of 
ik er nog wel mee om kon gaan na zoveel jaren. Het lukte vrij aardig en 
na een aantal maanden had ik het aardig onder de knie en vond ik het 
tijd om uit te gaan kijken naar een andere en wat nieuwere machine. 
Dus weer op naar Bikers Best en ja, dan kom je in die zaak en staan 
daar tientallen leuke Goldwings en in allerlei kleuren en prijzen. Na een 

praatje met de verkoper (bleek later de eigenaar) werd er een leuk 
prijsje afgesproken voor de inruil en werd er een andere aangeschaft,  



- 18 - 

ditmaal een Goldwing 1200 cc die mij voor wat betreft de kleur en prijs 
wel leuk overkwam. 

 
Ik moest hiervoor wel eerst even de toegang tot mijn tuin iets 
veranderen omdat ik deze machine niet langs de straat of aan de 

voorkant van mijn woning wilde parkeren. 
 

 
 

Ik was toen ook nog bezig als verkeersbegeleider en samen met mijn 
zoon een aantal keren mogen werken bij diverse asfalteringswerken, 
onder andere bij Lekkerkerk en bij het rooien van de bomen langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal in Houten.  
 
We kwamen toen regelmatig langs Arie Molenaar, de motordealer in 
IJsselstein, en op zekere dag zijn we samen naar binnen gestapt om 

eens te kijken wat hij daar nog op voorraad had staan aan occasions. Er 
stonden 3 verschillende Goldwings en alle drie waren netjes en niet te 

prijzig.  
 
Ik ben toen een paar weken later met mijn vrouw langsgegaan en die 
raadde mij aan de jongste machine te nemen (was wel de duurste) 
omdat de bedoeling was om er samen nog een aantal jaren van te 

kunnen genieten en een leuke ritjes te gaan maken. Ze vroeg nog wel 
eerst even of we voldoende geld hadden en ja hoor het werd dus deze 
Goldwing 1500 cc, groen van kleur, bouwjaar 1996, gekocht op 2 mei 
2013 (verjaardagscadeau). 
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Toen mijn vrouw en ik met deze machine in Enschede bij mijn zoon 
aankwamen, was hij meteen enthousiast en wilde een ritje maken. De 

week daarna had hij zelf zijn eigen motor een Honda Deauville, verkocht 
en zelf een Holda Goldwing 1500 cc aangeschaft. 
 

We hebben samen menig leuk 
ritje gemaakt door België, 
Duitsland en Nederland en 
genoten van de vrijheid die je 
toch hebt met zo’n machine. 
Meestal via alternatieve routes en 
niet via de snelwegen, want die 

hadden we al vaak gereden met 

de auto. Samen met mijn zoon 
en vriendin menig toertje 
gemaakt in Duitsland en toen mijn vrouw was overleden in 2014, ging 
de dochter van mijn zoon wat vaker mee als duopassagier. 
 

Ik ben heel blij met deze machine en als het even kan laat ik de auto 
langs de kant staan en neem ik de motor. En ben van plan dit nog jaren 
te doen. 
 
Dit is de 2e hobby van Peter de Heij. 
 

 

Wie ben ik? 
 
In deze nieuwe rubriek zijn twee leden van Smash gecombineerd tot 1. 
Hebt u enig idee wie dit zijn? Op de laatste pagina van dit clubblad treft 
u de oplossing. 
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Koningsspelen 2017: 
 
Smash heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Koningsspelen, 
iedereen die heeft meegeholpen: harstikke bedankt!  
 
Hieronder ziet u een paar foto’s van deze dag. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Tot volgend jaar!  
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Jeugd: 

 

Het eerste jeugdteam -bestaande uit Hidde, Luuk en Mick- was vorig 
seizoen kampioen geworden in de 3e klasse en mocht dus dit seizoen 
een treetje hoger spelen. In de 2e klasse miste het team op een haar na 
(2 puntjes) het tweede kampioenschap op rij. Erg jammer, maar 
bovenal een zeer knappe prestatie door na een promotie meteen weer in 
de bovenste regionen mee te doen. Wie weet welke ogen er gegooid 
zullen gaan worden in de komende najaarscompetitie! 

 

Het tweede jeugdteam -bestaande uit Stas, Maurits, Xander, Kyan en 
Danique is op de 5e plaats geëindigd in de 4e klasse. Rekening houdende 

met het feit dat jullie zo vanuit de Pupillen A naar de vierde klasse zijn 
gegaan en het feit dat enkele spelers nog weinig wedstrijdervaring 
hadden bij aanvang van deze competitie is dit een prima resultaat. Jullie 
hebben bewezen dat jullie op een hoger niveau kunnen meedraaien en 

we zijn benieuwd wat de komende competitie gaat brengen. Helaas dan 
wel zonder Xander en Danique. 

 

Heugelijk feit is dat er na twee seizoenen komend najaar weer een 
derde team namens Smash KC zal meedoen aan de competitie. En wel 
in de Pupillen C, bestaande uit 5 nieuwe competitiespelers: Willemieke, 
Karmen, Konstantina, Thomas en Bjarne. We zijn heel benieuwd hoe 

goed jullie het gaat doen en zullen de verrichtingen nauw volgen. 

  

Wij wensen alle spelers, in het bijzonder de vijf nieuwe, alvast heel veel 
succes toe voor komend seizoen! 

 

Eindstanden junioren voorjaarscompetitie 2017 
 
 
2e klasse poule C  

  
4e klasse poule A 

         

Dordrecht 1 10 - 64  Shot’65 2 10 - 74 
Smash KC 1 10 - 62  Trefpunt 1 10 - 73 
Drivers 1 10 - 53  Vriendenschaar 2 10 - 45 
Alexandria’66 2 10 - 53  Teveba 5 9 - 38 
Shot’65 1 10 - 43  Smash KC 2 10 - 32 
Phoenix 2 10 - 25  TOP 1 9 - 28 
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Babbeltje met… Bjarne van den Haselkamp 
 

 
 

Naam:    Bjarne van den Haselkamp 
Bijnaam:    Bjarrie   
Geboortedatum:         28 juni 2005  
Woonplaats:  Lopik 

School:  Jan Bunnik school en na de zomer 
Schoonhovens College 

Vriendin:    Houd ik privé   
Functie bij Smash:   Spelend lid   
Soort tafeltennisser:  Aanvaller 
Beste trainer:   Marc 

Makkelijkste tegenstander: M’n moeder 

Moeilijkste tegenstander:  Hidde  
Hoe lang al lid:  8 maanden 
Merk batje:    Stiga 
Merk rubber:    Stiga   
Ambities in de tafeltennissport: Proftafeltennisser   
Mooiste sport na Tafeltennis: Voetbal  

Hoogtepunt:  Tafeltenniskamp tt4you 
Dieptepunt:  Finale clubkampioenschappen B-poule 

verloren, maar wel blij met de 2e plaats!  
Groene of blauwe tafel:  Blauw 
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Witte of oranje bal:  Wit   
Warme of koude zaal:  Koud 

Tot 11 of tot 21:  11  
Hobby’s:    Tafeltennissen, voetballen en gamen 
Eten:    Pizza   
Drank:    Cassis   
Mooiste vrouw:  Melanie  
Vakantie: Turkije  
Bewondering voor:   Ma Long   

Levensmotto:   Yolo    

 
 

Oplossing Wie ben ik? 
 
 
Het goede antwoord luidt… 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
…Remco en Louis! 

 
 
Volgend clubblad weer een nieuwe foto! Wil je in deze rubriek, 
heb je een suggestie of wil je niet in deze rubriek? Laat het de 
redactie weten. 






