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Van de voorzitter:
De vakanties zijn weer achter de rug en het “grote”werk in de competitie gaat
weer van start. Met deze competitie gaat ook de nieuwe telling in met games tot
11 punten. Er wordt gespeeld om een “best of five”, ofwel drie gewonnen
games. In de eventueel 5e game moet na 5 punten van speelhelft worden
gewisseld worden, iets waar we ook even aan zullen moeten wennen, net als bij
het serveren om de twee punten. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe
spelregels geruisloos hun intrede en toegepast zullen worden.
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Daarnaast zult u zien dat ons clubblad door toedoen van Hans, Peter en Marco
een facelift heeft ondergaan. Na al die jaren werd dat wel eens tijd. Wij zullen
in deze nieuwe uitgave helaas een aantal adverteerders missen, maar gelukkig
ook een aantal nieuwe adverteerders verwelkomen waar wij heel blij mee zijn.
Nieuwkomers welkom bij onze club.
Tevens zal de technische commissie voor het clubgebouw op korte termijn bij
elkaar moeten komen om een onderhoudschema van het gebouw te maken voor
de komende jaren.
Nogmaals een ieder succes toegewenst in de competitie, junioren en senioren,
met het advies blijf onder alle omstandigheden rustig en sportief, dan lukt het
allemaal best.

Van de redactie
Zoals u al aan het kafje kunt zien heeft de redactie deze zomer niet stil gezeten.
In samenwerking met de sponsorcommissie zijn er een aantal dingetjes
veranderd.

Overige
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Hans Tigges
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htigges@smashkc.nl

Webmaster www.smashkc.nl
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mkoeleman@smashkc.nl

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591
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Zo zal in de toekomst het clubblad digitaal worden gemaakt wat inhoud dat dit
voortaan op de computer in elkaar wordt gezet.
Verder zijn er een aantal advertenties verdwenen (die al lang niet meer
betaalden), bijgekomen of geoptimaliseerd.
Ook zult u een aantal nieuwe rubrieken zien die hopelijk bij elke uitgave weer
aan de orde komen.
Verder wil ik iedereen bedanken die z’n stukje heeft geschreven. Ook veel dank
gaat uit naar die personen die hulp hebben geboden bij het opzetten van dit
clubblad.
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Bestuursmededelingen:
•

•
•
•
•

Indien u geen competitie meer wilt spelen of u wilt juist wel competitie
gaan spelen dient u dit uiterlijk voor 1 januari of 1 juni kenbaar te
maken bij onze wedstrijdsecretarissen. Doet u dit later dan is het niet
meer mogelijk om wijzigingen door te geven.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde adres
geef dit dan svp door aan onze ledenadministratie.
Formulieren (van thuiswedstrijden) gewoon in blijven leveren bij Joke.
Het is namelijk heel vervelend om iedere keer weer uit te moeten
zoeken waar de formulieren kunnen zijn.
Niet zelf de uitslagen en standen invullen. Deze worden door Sjaak en
Peter bijgehouden.
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.

Van de sponsorcommissie
Zoals jullie weten is er sinds een paar maanden een
sponsorcommissie aan de gang. Hierin zitten Peter van
den Heuvel, Marco Koeleman en Hans Tigges. Daar
hebben jullie ook wat van gemerkt, want jullie ontvingen
een brief plus een boekwerkje over sponsoring.
In de afgelopen maanden zijn wij naarstig op zoek gegaan naar nieuwe
sponsoren. Hierbij moet je denken aan adverteerders in het clubblad, aan
bedrijven die een reclamebord willen ophangen in onze zaal of een advertentie
willen plaatsen op onze website.
In deze editie van ons vernieuwde clubblad kan je al het resultaat zien van onze
inspanningen De nieuwe adverteerders zijn: Schilderwerken van de Velde,
Shop 13, Notariskantoor Paarlberg, Den Haak Tweewielers, Keurslagerij
Looman, Radiar BV, Niestadt Combi Fotostudio en De Driesprong. Verder
komen er nieuwe reclameborden van Fractal Software en van Radiar BV. Deze
laatste staat ook op onze website. Tenslotte nog dit: jullie zien dat de
advertentiebladen zijn gedrukt en dat op de omslag ook drukkerij van den
Bogaard staat vermeld. Ook dit is geheel nieuw, mede dankzij deze drukkerij.

Verder zitten wij natuurlijk niet stil, want tegen het eind van dit jaar gaan we er
weer tegenaan. Een aantal bedrijven heeft te kennen gegeven dat zij misschien
het volgend jaar ook willen gaan sponsoren. Als dat bekend is zullen wij
iedereen daarover informeren.
In de afgelopen weken hebben alle leden een brief namens het bestuur en de
sponsorcommissie gekregen over nieuwe kleding en tassen voor alle
competitiespelende leden. Of er al pasavonden zijn gehouden is bij het schrijven
van dit stukje nog niet bekend. Het is natuurlijk heel erg leuk dat in het kader
van ons aankomend 35-jarig bestaan door onze hoofdsponsor
KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN zo plezierig is gereageerd op het
voorstel. Als alles volgens plan verloopt dan hopen wij dat rondom het
kersttoernooi of misschien wel tijdens dit onvolprezen toernooi de kleding kan
worden uitgereikt. Jullie horen meer van ons.

Van de webmaster
Zoals in ieder seizoen, zullen de uitslagen van de competitiewedstrijden op
internet staan. De hulp van de spelers is hierbij wel hard nodig. Ik verzoek u
daarom ook om na de wedstrijd even de moeite te nemen om de uitslag door te
mailen naar marcokoeleman@raketnet.nl . Vermeld hierbij ook wie er hoeveel
gewonnen heeft.
Neem ook eens een kijkje op www.smashkc.nl , waar tevens veel informatie,
routebeschrijvingen voor de tegenpartij, en nieuws te vinden is.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2002
Dinsdagavond 2 juli opent de voorzitter, Henk Beljaars, de vergadering en heet
alle aanwezigen welkom.
Aanwezig waren: Jake Constable, Arie Kruys, Ad van Os, Martin Versteeg,
Frans van Breukelen, Harry van de Broek, Jan Lindsen, Rokus van der Bas,
Louis Kavelaars en Marco Koeleman.
Verder was het gehele bestuur aanwezig bestaande uit Henk Beljaars, Sjaak
Ouwerkerk, Joke den Besten en Peter van den Heuvel.
De volgende leden hadden zich afgemeld: Rob Stigter, Rob Stremme, Ab
Muilwijk en Hans Tigges.

Wij vinden het heel erg fijn dat deze bedrijven bereid zijn gevonden ons
middels het voeren van reclame financieel te steunen.
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Naar aanleiding van de vorige vergadering
Geen opmerkingen
Financieel overzicht
Zowel de inkomsten als de uitgaven voor het nieuwe jaar zijn
iets omhoog gegaan. Verder lopen er nog een aantal zaken
rond de nieuwbouw van ons pand en een afrekening van
onze oude locatie.
De kascommissie bestaande uit Jan Lindsen en Frans van
Breukelen hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde
bevonden.
Verkiezing Kascommissie
Jan Lindsen en Arie Kruijs stellen zich beschikbaar. Ad van Os is reserve.
Internet
Inmiddels heeft Smash weer een nieuwe indeling gekregen van hun internetsite
www.smashkc.nl . Indien er op- of aanmerkingen zijn laat het weten via
info@smashkc.nl .
Voor de internetsite heeft Smash nu ook de beschikking over een digitale
camera waarmee tijdens evenementen, toernooien en van kampioensteams een
foto gemaakt kan worden.

Onderhoud clubgebouw
Jan Lindsen zorgt ervoor dat het gras niet te hoog groeit terwijl Martin Versteeg
en Louis Kavelaars de dakgoten in de gaten houden zodat ze niet vol raken met
bladeren.
Er wordt een technische commissie opgericht die op een aantal zaken gaat letten
binnen- en buiten ons gebouw. Deze commissie gaat bestaan uit: Sjaak
Ouwerkerk, Martin Versteeg, Arie Kruijs en Jan Lindsen en zullen
hoofdzakelijk gaan letten op de staat van het gebouw; schilderwerk, gebreken,
lekkages en tegelwerk.
Arie Kruijs maakt zich zorgen over het onderhoud van binnen het gebouw en
met name de douches. Henk zal dit kortsluiten met de schoonmaakploeg.
Het douchwater dat via de douchdeur de kleedkamer in komt maakt iedereen
zorgen. Helaas is er bij de bouw van het gebouw niet goed nagedacht over dit
probleem. Sjaak Ouwerkerk zal het drempeltje hoger maken en de deur
controleren.
Henk Beljaars zal contact opnemen met André van der Linden ivm straatwerk.
Achter het gebouw ligt nog een hele stapel grindtegels die voor de oprit moeten
gaan zorgen. Martin Versteeg wil daar wel bij helpen. Indien u nog grindtegels
over hebt en ze niet kwijt kan breng ze dan bij Smash achter het gebouw.

Kantinedienst
Voor de kantinedienst tijdens de juniorencompetitie hebben zich de volgende
personen opgegeven.
Henk Beljaars, Arie Kruijs, Joke den Besten, Harry van de Broek, Rokus van
der Bas, Peter van den Heuvel, Ad van Os, Hans Tigges, Frans van Breukelen
en Jasper Stetter (via Ad) en later ook Ab Muilwijk

Competitie indeling
Indien er problemen zijn bij het verzetten van een wedstrijd dit uitsluitend via
Sjaak Ouwerkerk doen. Hij is de wedstrijdsecretaris en dient dit dus dan ook te
regelen. Dit geldt ook voor de junioren maar dan via Peter van den Heuvel.

Sponsoring en clubblad
Hans Tigges, Marco Koeleman en Peter van den Heuvel zijn gestart met het
benaderen van onze bestaande sponsors en nieuwe sponsors. Helaas hebben een
aantal bestaande sponsors besloten om ons niet meer te sponsoren. Daartegen
staat dat er meer nieuwe sponsors bij zijn gekomen.

Senioren
Team 1 promotieklasse Holland West speelavond vrijdag en bestaande uit:
Hans Tigges, Rokus van der Bas en Peter van den Heuvel

Via Reisorganisatie Opmaat dat is gevestigd op de Haven in Schoonhoven is er
de Opmaat Verenigingsactie. Dit houdt in dat indien u een reis boekt ter waarde
van 1000,00 Euro onze vereniging daar 1% van krijgt. Het enige wat u hoeft te
doen is te vermelden dat u lid bent van Smash. Dit mag u ook doen indien u
geen lid bent van onze vereniging. Dus allemaal op reis met Opmaat.

De teamindeling ziet er als volgt uit:

Team 2 tweede klasse promotie Gouda speelavond dinsdag en bestaande uit:
Harry van de Broek, Ab Muilwijk en Rob Stigter
Team 3 tweede klasse degradatie Gouda speelavond vrijdag en bestaande uit:
Sjaak Ouwerkerk, Henk Beljaars, Pieter van der Bas, Arie Kruys en
Leon Moor
Team 4 derde klasse degradatie Gouda speelavond dinsdag en bestaande uit:
Jan Lindsen, Cees de Gruyter en Rob Stremme
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Team 5 vierde klasse promotie Gouda speelavond vrijdag en bestaande uit:
Jake Constable, André van der Linden en Joke den Besten
Junioren
Team 1 derde klasse Holland West zaterdag ochtend en bestaande uit:
Stefan de Ruiter, Marcel Peltenburg, Sander de Leeuw en Mark Winkel
Team 3 derde klasse Holland West zaterdag ochtend en bestaande uit:
Robin van Randwijk, Jordi Koster, Erik Heijkoop en Remko Bont.
Rondvraag
Jake Constable wenst voortaan het boekje zsm te ontvangen. Henk zal er
voortaan voor zorgen.
Om 22.30uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid. Onder het genot van een drankje wordt er nog even nagepraat.

Nieuwe competitie indeling

3e klasse prom. poule C afd. Gouda
Smash KC 4
Combat 3
Vriendenschaar 14
TTVN Nieuwkoop 6
TOP 6
Ilac 6

4e klasse prom. poule B afd. Gouda
Smash KC 5
Vriendenschaar 18
NTTC 4
Kwiek 8
TTVN Nieuwkoop 8
Reeuwijk 4

Junioren
3e klasse poule E afd. Holland West

3e klasse poule F afd. Holland West

Smash KC 1
Rijnsoever 5
Play Fair 3
Rijnsleutels 2
Docos 4
BOK 1

Smash KC 2
Rijnsoever 6
Play Fair 4
Vriendenschaar 5
Docos 5
TOP 2

Voor een compleet overzicht van alle wedstrijden en persoonlijke resultaten
kunt u kijken op www.smashkc.nl

Senioren
Promotieklasse poule 5 afdeling Holland West
Smash KC 1
SVN 1
SHOT ’65 3
VVV 3
SNS-Gorkum 1
(alsnog gepromoveerd, poule van 5 teams)
Steeds Hoger TSB 2
2e klasse promotie poule A afdeling Gouda
Smash KC 2
Flamingo’s 1
Kwiek 2
Gouda 2
TTVN Nieuwkoop 4
Ilac 5
2e klasse degradatie poule C afdeling Gouda
Smash KC 3
Vriendenschaar 10
Vriendenschaar 11
OTTV 1
Kwiek 3
Top 2
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Nieuwe leden / vertrokken leden:
Bij de junioren hebben we afscheid moeten nemen van Bob Wuisman.

Senioren competitie:
Het eerste team is nog niet in actie gekomen omdat de eerste wedstrijd werd
verzet en de tweede is vervallen omdat SNS toch een klasse hoger uitkomt.
Het tweede team startte goed tegen Flamingo's. Zonder Harry werd er 6-4
verloren hetgeen een goed resultaat is aangezien Flamingo's vorig seizoen
degradeerde uit Holland-West.
Het derde team dat vorig seizoen degradeerde uit de 2e klasse promotie wil wel
weer terug naar deze klasse. De eerste wedstrijd tegen mededegradant Top
werd met 8-2 gewonnen. Helaas verloor Henk 2 potjes.
Het vierde team heeft helaas hun eerste uitslag niet doorgegeven zodat de
redactie er niets over kan schrijven.
De eerste wedstrijd van team 5 werd ook verschoven zodat André een paar
dagen kon wachtten voordat hij voor het eerst te maken kreeg met games tot de
11.
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Junioren competitie:

•

Het eerste junioren team speelde net als het tweede team hun eerste wedstrijd in
Leiden tegen Docos. Team 1 verloor helaas met 6-4 maar daar staat de 6-4
winst van het team 2 tegenover.
De tegenstanders van het 1e in week 2 kwamen niet opdagen zonder geldige
redenen. Afwachten dus wanneer/of deze wedstrijd nog zal worden gespeeld.
Team 2 won ook hun tweede partij. Deze keer met maar liefst 10-0.

Van de recreanten:

Twee van onze donateurs zijn getrouwd op 20 september. Arne van
Vuuren en Floortje van Vuuren de Graaf van harte gefeliciteerd.

Heeft u ook een nieuwtje gehoord geef dit dan door aan de redactie of stuur een
e-mail naar redactie@smashkc.nl

Ook wij zijn blij met ons nieuwe honk. Al moet ik zeggen dat we behoorlijk
(leden) verlies geleden hebben door de plotselinge sluiting van de Spoorstraat
en de ongezellige tussenperiode in de Berengracht.
Er was zelf een trouwe recreant die in de Spoorstraat tegenover de club woonde
en het nu niet meer op kan brengen om naar de Vlisterweg te komen, maar ja
het zij zo.

Babbeltje met...:
In deze editie van “Babbeltje Met” hebben Jordi Koster en Robin van
Randwijk gesproken met hun trainer Peter van den Heuvel.

Wat ik heel mooi van ons recreanten clubje vind, is dat we ieder talent (of
gebrek daaraan) de ruimte geven om te recreëren. Ook kan ieder zijn ei kwijt op
elk gebied in alle denkbare vormen. Zelfs geloof, hoop en liefde zijn
onderwerpen waar we het wel eens uitgebreid over kunnen hebben.
Er komen zelfs mensen die niet kunnen/willen tafeltennissen maar wel schik
hebben in een potje schaak! Ook dan is er alle ruimte.
Als je iets over fietsen wilt weten moet je beslist eens langs komen om daar je
licht over op te steken. Computers, vakbond, boeken, fotografie,
reisbestemmingen, verzekeringen, huizen, consumententips ……. je steekt er
allicht wat van op. Soms wordt er zelfs Russisch of Joegoslavische gesproken.
Werkelijk prachtig.
Er is nog wel iets te wensen door mij en sommige anderen: in de Spoorstraat
werd er regelmatig geklaverjast, maar dat is bijna nooit meer gebeurd!!
Ik en gevraagd om een stukje te schrijven en doe dat ook graag, maar het is wel
op het laatste moment tot stand gekomen.
Wil Goudriaan

Geboren:
Woonplaats:
Beroep:
Opleiding:
Partner:
Auto:

Wist u dat... :
•
•
•

Naam:
Bijnaam:

Arie graag samen douchet? Uitkijken dus.
Harry het wel eens over tongen heeft. Wat zou hij daarmee bedoelen?
Hans 3 september j.l. abraham geeft gezien.
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Functie bij Smash:

Peter van den Heuvel
Peet, maar dan op z’n Engels. Wij noemen hem ook
wel eens Herman
Ik ben geboren op 21 mei van het jaar 1972.
Schoonhoven
Elektrotechnisch tekenaar
Ik heb een LTS elektrotechniek opleiding gevolgd
door een MTS elektronica opleiding
Mijn vriendin heet Carola
Geen, maar als er dan toch 1 voor de deur mag
komen dan graag een Renault Megane of een
Peugeot 206.
Ik ben jeugdtrainer, zit in de sponsorcommissie en
de rechterhand van Henk Beljaars
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Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:

Team:
Klasse:
Beste dubbel met:

Goudse
kampioenschappen:

Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:
Merk rubber:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:

Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Beste film:
Vakantie:
Levensmotto:

Ik probeer aan te vallen maar over het algemeen
speel ik allround
Bij de junioren in 1986 en 1988 in het enkelspel.
In het dubbelspel in 1986 t/m 1989.
Bij de senioren vanaf 1994 tot en met heden in het
enkelspel en met het dubbelspel in 1995 met Harry
van de Broek en 1998 met Henk Beljaars
Ik speel in het eerste team
Ik kom uit in de Promotieklasse Holland-West
Dat zijn er twee: Harry van de Broek en Henk
Beljaars.
Het beste dubbel zou ik met Rokus vormen maar
eigenlijk dubbelen wij nooit
In 1998 ben ik samen met Henk Beljaars eerste
geworden door in de finale Harry van de Broek en
Rob Stigter te verslaan. Leuk detail was wel dat
Rokus toen telde.
Henk Beljaars. Ik kan me het niet heugen dat ik van
hem heb verloren. Van teammaat Hans Tigges win
ik ook altijd wel.
Rokus van der Bas
Ik ben lid sinds augustus 1985.
Ik speel met Butterfly Primorac OFFForehand : Butterfly Sriver FX Backhand :
Butterfly Sriver S
Ik hoop ooit eens divisie te spelen
Niet echt alleen speel ik altijd met rood op de
forehand.
Voetballen is na tafeltennis mijn mooiste sport en
dan natuurlijk die kampioensploeg uit RotterdamZuid
Dat ik voor de1e keer clubkampioen werd in 1994.
De blessure die ik heb gehad zoals nu met mijn
schouder
Iedereen die zich inzet voor onze club
Ik ga graag naar Feyenoord, wielrennen en
hardlopen doe ik ook graag, alleen nu even wat
minder, en tuinnieren vind ik ook wel leuk.
De Nederlandse pot vind ik het lekkerst
Smirnoff Ice en een glaasje witte wijn
Als Carola er niet is Tatjana
De Guns of Navarone heb ik al tig keer gezien.
Ik ga graag naar Gran Canaria
Hou van iedereen die je lief is
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>>
Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC
OOK OP INTERNET
TE VINDEN:

Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000)
- Alle actuele uitslagen van alle teams, compleet met percentages.
- Meer dan 220 links naar diverse verenigingen in Nederland
- Foto’s van diverse evenementen binnen Smash KC
- Veel informatie

WWW.SMASHKC.NL
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