
Van de voorzitter: Nummer 1 

Januari 2003  
 Als u dit clubblad ontvangt is het januari 2003. Een nieuwjaar cq sportjaar is weer 

aangevangen.Daarom willen wij al onze leden, onze hoofdsponsor 

Keukencentrum Schoonhoven, al onze adverteerders, overige sponsors en onze 

donateurs een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. 

Redactieadres 

 Galvanistraat 41 

 2871 XB Schoonhoven 

 Tel. 0182-388924 Daarnaast hopen wij dat de sportieve successen zich zullen voortzetten, zowel bij 

de senioren als bij de junioren, dan kunnen wij als Smash KC trots zijn op onze 

club met zo’n gezellig clubhuis. 

 

Samenstelling bestuur: 

  
Voorzitter    Secretaris (wedstrijd) In aanloop naar ons 35 jarig bestaan heeft de sponsorcommissie in overleg met 

onze hoofdsponsor Keukencentrum Schoonhoven een nieuw tenue aangeschaft 

wat inmiddels aan (bijna) al onze leden is uitgereikt. Het geeft onze club een goede 

uitstraling en wij verzoeken u dit in de competitiewedstrijden dan ook te dragen. 

 Henk Beljaars    Sjaak Ouwerkerk  

 Spoorstraat 37    Spoorstraat 63  

 2871 TV Schoonhoven   2871 TV Schoonhoven 

 Tel. 0182-384666   Tel. 0182-388581 

 hbeljaars@smashkc.nl   souwerkerk@smashkc.nl 
 

Het jaarlijkse “kersttoernooi” voor senioren en junioren is gespeeld, en met de 

nodige verrassingen. Bij de senioren onder leiding van Jan Lindsen en bij de 

junioren onder leiding van Peter van den Heuvel. Wij danken deze heren voor hun 

inzet. 

 

Penningmeester    Ledenadministratie 

 Henk Beljaars    Joke den Besten 

 Spoorstraat 37    Nobeldreef 16  
 2871 TV Schoonhoven   2871 LA Schoonhoven 

 Tel. 0182-384666   Tel. 0182-384921 
U kunt het allemaal lezen in ons clubblad. 

 
  hbeljaars@smashkc.nl   jdbesten@smashkc.nl  
 Van de redactie 
Jeugdzaken  
 Peter van den Heuvel 

Na de vorige uitgave kreeg de redactie nogal wat kritiek op de duidelijkheid van de 

letters, vreemde verticale lijnen en onscherpe advertenties. Na wat speurwerk en 

uiteindelijk een proefuitdraai bleek de oorzaak te liggen bij het kopieerapparaat van 

de kopieerder. De advertentie bladen zijn opnieuw uitgedraaid door 

 Galvanistraat 41 

 2871 XB Schoonhoven 

 Tel. 0182-388924 

 pvdheuvel@smashkc.nl 
“Het drukkkershuis” van den Bogaard en Hans Tigges stond garant voor de te 

draaien kopieën. Mannen bedankt. Al met al ziet het er nu nog beter uit.  

  
Overige 

Verder wil ik iedereen bedanken die zijn stukje “op tijd” heeft ingeleverd. Helaas 

waren dat deze keer maar zeer weinig. Dit moet de volgende keer echt beter. 
 

Sponsoring    Webmaster www.smashkc.nl  
Hans Tigges    Marco Koeleman 

 
De Hof 3    Lorentzhof 9 

Bestuursmededelingen: 
3405 XT Benschop   2871 JP Schoonhoven 

 Tel. 0348-452312   Tel. 06-44056573 

• Indien u geen competitie meer wilt spelen of u wilt juist wel  htigges@smashkc.nl   mkoeleman@smashkc.nl 

 competitie gaan spelen dient u dit uiterlijk voor 1 december of 1 juni 

kenbaar te maken bij onze wedstrijdsecretarissen. Doet u dit later dan is 

het niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven. 

Ereleden    Clubgebouw Smash KC 

 - Jan Crama    Vlisterweg 24 

 - Karel Stetter    2871 VH Schoonhoven  
 - Willem van Holten   Tel. 0182-388591 
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Verder is de redactie op de hoogte dat we weer een nieuwe sponsors hebben. Piet 

de Ruiter, van de wierenploeg van de Materieeldienst, vond het een goed plan om 

een reclamebord op te hangen in het clubgebouw. 

• 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. 
 

Van de webmaster • Niet zelf de uitslagen en standen invullen. Deze worden door Sjaak en 

Peter bijgehouden. 
 

Computers zijn er om te werken voor mij, niet andersom. Het onderhouden van de 

site werd me een beetje teveel en was vooral tijdrovend. Dat moest makkelijker 

kunnen! 

• 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. Vooral de kachel lager zetten is in deze 

tijd van het jaar heel nuttig.  
  

 

 

Van de sponsorcommissie 

 
De afgelopen maanden heeft het gegonsd binnen de 

vereniging hoe de nieuwe kleding er definitief uit zou 

gaan zien. Tijdens de traditionele kersttoernooien, of te 

wel de clubkampioenschappen voor senioren en junioren, 

op respectievelijk 14 en 28 december jl. ontvingen alle 

competitie spelende leden een nieuw shirt, short, 

trainingspak en een sporttas. Het shirt is voorzien van het nieuwe clublogo, dat is 

ontworpen door Wendy Tigges, dochter van. Daarvoor nog onze hartelijke dank. 

Verder zijn alle spullen bedrukt met de naam van onze hoofdsponsor:  

 

KEUKENCENTRUM SCHOONHOVEN. 

 

 

 

Op 28 december jl. overhandigde Cees Flipse persoonlijk het totale pakket aan de 

jeugdleden. 
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De afgelopen tijd is er veel veranderd aan de site. Wat er veranderd is, is niet 

zozeer de vormgeving, maar meer de techniek achter de site. Zo staan alle 

uitslagen centraal opgeslagen en zijn de wedstrijden en persoonlijke resultaten aan 

elkaar gekoppeld, zodat ik alleen de laatste hoef te onderhouden d.m.v. het 

invullen van de gewonnen wedstrijden. De kans op (menselijke) fouten is daarmee 

ook kleiner geworden. Ook het nieuws staat in een database, waar het archief ook 

gebruik van maakt. Het plaatsen van foto’s is ook niet veel werk meer, in 

tegenstelling tot ‘vroeger’, waarbij het soms uren werk was. 

 

De site is gedeeltelijk dynamisch geworden, i.p.v. statisch wat het vroeger totaal 

was. De pagina’s worden nu gegenereerd, waarvan de inhoud dus uit een database 

wordt gehaald. Dit is véél onderhoudsvriendelijker dan de inhoud per pagina (dus 

per bestand) ergens midden in de code aan te passen. En dan heb ik het nog niet 

over het in het archief zetten van nieuwsitems... 

  

De gebruikte technieken (PHP en CGI) brachten nieuwe mogelijkheden met zich 

mee. Zo worden bij de individuele statistieken naast natuurlijk de totaal gewonnen, 

verloren en percentages nu ook het gemiddelde per wedstrijd, de standaarddeviatie 

en het percentage behaalde punten van het totaal weergegeven. Bij de 

wedstrijduitslagen staan eveneens meer statistieken en wordt de stand daar nu real-

time van de website van de desbetreffende afdeling afgehaald. Dit laatste geldt ook 

voor het nieuws van de NTTB op de voorpagina. Een (automatische) 

verjaardagskalender is ook nieuw op de site, evenals een vrij berichten- / 

gastenboek. 

  

Kortom, de site is voor mij veel onderhoudsvriendelijker geworden terwijl de 

aangeboden informatie veel groter geworden is. Ook is in positieve zin wat aan de 

snelheid van de site gedaan en is hij grafisch nog iets verbeterd. 

  

Kom eens langs op www.smashkc.nl ! 

 

Marco Koeleman  

Webmaster 
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Het 2e team heeft ook een prima resultaat neergezet. Het gedegradeerde Flamingo’s 

was te sterk maar met 2 man verliezen met 6-4 en thuis 5-5 rechtvaardigen wel een 

keurige 2e plaats. Harry van de Broek, Ab Muilwijk en Rob Stigter jullie hebben 

een prima kompetitie gespeeld. Ga zo door. 

Correctie: 
 

Terugkomend op een gehouden enquête, onder leden, kreeg ook ondergetekende 

bezoek van twee jeugdleden. Eén naam heb ik nog kunnen onthouden, ….. van 

Randwijk.  

Het 3e seniorenteam is na een onverwachte degradatie weer terug in de 2e klasse 

promotie waar het natuurlijk gewoon hoort. Met respectievelijk 14 en 15 punten 

voorsprong op TOP 2 en Kwiek 3 werden zij glansrijk kampioen. Vooral het goede 

spel van Arie en Sjaak en in wat mindere mate van Pieter en Henk maakte er toch 

een homogeen team van wat zich in deze klasse moet kunnen handhaven. Deze 

keer bleven de golfballen in de tas en werden er zeer weinig konijnen uitgereikt 

door Arie.  

Zij hadden een lijst bij zich met tientallen vragen waaronder wat ik als vijfentachtig 

jarige er nog van kon?Voornamelijk dubbelen met een vaste maat. Ja hoe heet die 

ook al weer? Mijn geheugen liet mij in de steek en de eerste de beste die mij te 

binnen schoot was Wil Goudriaan (mis). 

 

Nou dat heb ik geweten. Arie had naar aanleiding van dat stukje proza in het 

clubblad de hele familie bij elkaar gehaald om het stukje voor te lezen. Hij ontdekte 

tot zijn stomme verbazing dat ik niet zijn naam, maar die van Wil genoemd had. 

Dat was balen tot op heden.  

 

Het vierde seniorenteam uitkomend in de derde klasse promotie eindigde op een 

keurige 3e plaats. Het was dat Rob (na zijn ziekte) nog niet in vorm was anders 

hadden ze nog hoger geëindigd. Jan en Cees speelde een voortreffelijke competitie 

waar Cees boven zichzelf uitgroeide ??? (hij is al zo lang) en de beste man van het 

team werd, een unicum. Ga zo door Cees. 

 

Nu ben ik het zat, en zeg, Arie Kruijs is mijn beste dubbelmaat. Alle andere 

recreanten geef ik een pluim dat zij nog altijd tegen ons willen spelen en zelfs nog 

wel eens verliezen. Nog lang hoop ik op de gezellige donderdagavonden aanwezig 

te zijn. Niet janken Wil. 
 

Team 5, uitkomend in de vierde klasse promotie is op een keurige 2e plaats 

geëindigd. Tijdens de laatste competitie wedstrijd wisten ze de kampioen  (Kwiek) 

te verslaan met 6-4. 
 

Karel Stetter 
André was hier de grote man, al moet hij wel wat hoger gaan opgooien. Jake baarde 

opzien in de uitwedstrijd tegen Kwiek om door al zijn partijen te winnen en zelfs 

samen met Joke ook het dubbelspel binnen te halen. De uiteindelijke 2e plaats is 

volkomen verdiend. 

 

 

Senioren competitie: 
 

 De eerste helft van de competitie 2002/2003 is voortreffelijk verlopen bij zowel de 

senioren als de junioren van Smash KC. Als we bij de senioren de ballans opmaken zijn er 2 kampioensteams, 2 tweede 

plaatsen en 1 derde plaats.We mogen wel stellen dat dit een geweldig resultaat is 

voor Smash KC. 
 

Ons eerste team met Rokus van der Bas, Peter van den Heuvel en Hans Tigges 

hebben geschiedenis geschreven in het bijna 35 jarig bestaan van Smash KC.  

Eindstanden senioren competitie Zij zagen namelijk kans om in de promotieklasse van de afdeling Holland-West 

kampioen te worden met maar liefst 12 punten voorsprong op de nummer 2 en dus 

te promoveren naar de Hoofdklasse. In deze klassen spelen onder andere de hogere 

teams van Vriendenschaar en Hans zijn oude club Smash Monster (heeft hij daar 

ook al gespeeld?). Deze hoofdklasse kan men gelijk stellen aan de vroegere 4e 

divisie (nee dit is geen militair bataljon), iets wat voor Smash tot nu toe 

onbereikbaar was in de voorafgaande 35 jaar. En dan nog te weten dat zowel Rokus 

als Peter nog kampte met een blessure. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Promotieklasse 0.05 Holland-West 

        

Smash 1 8   - 54

SVN 1 8 - 42 

Steeds Hoger TSB 2 8 - 39 

SHOT ’65 3  8 - 36 

VVV 3 8 - 29 Mannen nogmaals een “fantastische prestatie” en wij hopen met z’n allen dat jullie 

je zullen handhaven in deze hele zware klasse.   

  

Rokus, Peter en Hans willen Arie bedanken voor zijn supportersschap bij een aantal 

uitwedstrijden. Hij was de enige die plaats nam in de “bus”. 

- 5 - - 6 - 



 

2e klasse A promotie Gouda  2e klasse C degradatie Gouda 

             

Flamingo’s 1 10 - 73  Smash 3 

 

10   

       

        

         

- 79

Smash 2 10 - 56 Top 2 10 - 65

TTVN Nieuwkoop 4 10 - 55  Kwiek 3 10 - 64 

Kwiek 2  

 

10 - 40  OTTV 1 10 - 36 

Ilac 5 10 - 38 Vriendenschaar 10 10 - 34

Gouda 2 10 - 38 Vriendenschaar 11 10 - 22

Junioren competitie:  

 
Het eerste junioren team dat uitkomt in de derde klasse van de afdeling Holland- 

West had zijn zinnen gezet op minstens een evenaring van hun behaalde resultaat 

van vorig seizoen (2e) of om te proberen om kampioen te worden en zodoende 

maar 2 seizoenen in de 3e klasse te verblijven. 

 

3e klasse C promotie Gouda  4e klasse B promotie Gouda 

             

Ilac 6         
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10 - 59 Kwiek 8 10 - 73

Combat 3 10 - 57  Smash 5 10 - 59

Smash 4 10 - 49 NTTC 4 10 - 55

TTVN Nieuwkoop 6 10 - 47  Reeuwijk 4 10 - 50 

Vriendenschaar 14 

 

10 - 46  TTVN Nieuwkoop 8 

 

10 - 37 

TOP 6 10 - 42 Vriendenschaar 18 10 - 26

De eerste twee wedstrijden gingen verloren en dat bleek eigenlijk de beslissing te 

zijn voor de rest van het seizoen. Daarna volgde nog één zeer onnodig gelijkspel 

tegen Rijnsoever en verder alleen maar klinkende overwinningen. Helaas waren de 

resultaten van de nummer 1 ook uitstekend en zodoende was de achterstand met 

nog 1 wedstrijd te gaan tegen de nummer 1 tien punten geworden. Dat de wedstrijd 

uiteindelijk toch nog met 8-2 werd gewonnen gaf deze jongens voldoende hoop om 

volgend seizoen kampioen te worden. Stefan wil daarin gaan fungeren als super 

invaller. 

 

 

Het tweede junioren team dat ook uitkomt in de derde klasse, na hun 

kampioenschap in de vierde klasse, werd gelijk als titel kandidaat bestempeld door 

hun trainer. Dat deze jongens met die druk konden omgaan bleek al snel door hun 

wedstrijden gewoon te winnen. Langzaam werd de voorsprong op de nummer twee 

Play Fair groter en met nog twee wedstrijden te gaan moesten ze tegen elkaar 

spelen bij Play Fair. Een uitstekende 7-3, het stond nog 3-3, overwinning bracht 

deze jongens in feite al het kampioenschap.  

Percentages senioren  

 

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

André van der Linden 5 27 26 96% 

Arie Kruijs 3 27 25 92% 

Sjaak Ouwerkerk 3 24 22 91% 

Rokus van der Bas 1 24 20 83% 

Hans Tigges 1 21 16 76% 

Jake Constable 5 30 23 76% 

Cees de Gruijter 4 30 22 73% 

Pieter van der Bas 3 18 13 72% 

Rob Stigter 2 30 21 70% 

Peter van den Heuvel 1 24 14 58% 

Henk Beljaars 3 21 12 57% 

Jan Lindsen 4 30 17 56% 

Ab Muilwijk 2 30 17 56% 

Harry van de Broek 2 27 14 52% 

Rob Stremme 4 30 5 16% 

Joke den Besten 5 30 4 13% 

    

Er moesten nog drie punten worden gehaald tegen het laag geklasseerde 

Vriendenschaar. Al om 10uur zat het clubgebouw  vol met trouwe ouders en een 

paar hondstrouwe leden. De rest zat weer gewoon thuis en kon het geen ene …. 

interesseren. De drie punten waren heel snel binnen en zodoende kon het 

kampioenschap al worden gevierd.  

Na de 10-0 overwinning, die al werd ingevuld toen het pas 7-0 stond, kregen we 

van de voorzitter bloemen en waren er tal van cadeautjes van de ouders. Nogmaals 

dank daarvoor. Alle teamspelers behaalde een percentage van boven de 70% wat 

ook opmerkelijk mag worden genoemd.  

 

Binnen 1 jaar 2x kampioen worden mag bijzonder worden genoemd maar het is 

niet de eerste keer. Begin jaren negentig lukte het Pieter en Rokus van der Bas het 

samen met Arjan Zijderlaan onder de toen ook al coachende Peter van den Heuvel 

om binnen 1 jaar van de derde naar de eerste klasse te promoveren. Deze jongens 

haalde toen uiteindelijk de landelijke klasse C. 
  

Volgend seizoen zal dit team het eerste team worden en zal er waarschijnlijk om de 

derde plaats gestreden worden. Door nog wat beter te letten op jullie techniek en 

goed te luisteren naar de tactische aanwijzingen van Peter moet het lukken. 

André gefeliciteerd met het hoogste percentage. In deze lijst ben je dus gewoon de 

beste tafeltennisser van onze vereniging.    
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Eindstanden junioren competitie 

 

 

3e klasse E Holland-West 3e klasse F Holland-West 

             

Rijnsleutels 2 10 - 67  Smash 2 10   
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Smash 1 

 

10 - 63 Play Fair 4

 

10 - 63

BOK 1 10 - 58 TOP 2 9 - 50

Docos 4 10 - 51 Docos 5 9 - 40

Rijnsoever 5 10 - 32 Rijnsoever 6 10 - 31

Play Fair 3 10 - 19  Vriendenschaar 5 10 - 30 

Dit kampioenschap werd nog tot in de kleine uurtjes gevierd door de winnaars 

bijgesloten door een aantal “plakkers”. Geen goede voorbereiding voor de 

enkelspelen de volgende dag hetgeen uiteindelijk ook bleek.  

 

Zaterdagmorgen ± 10uur waren de meeste wel aanwezig. Zoals altijd zijn het altijd 

dezelfde die te laat komen. Een voordeel was wel dat Cees de Gruijter niet 

meedeed. 14 spelers voor de A-poule en 4 spelers voor de B-poule. Op het laatst 

moest Michel van Maaren afzeggen wegens werkzaamheden. Hopelijk is hij 

volgend jaar wel weer van de partij. 

 

Er werd gespeeld in twee poules van 5 en één poule van 4. De eerste drie uit de 

poules van vijf en de beste twee uit de poule van vier gingen over naar de 

kwartfinales. “Oude” sterren zoals Leon Moor en Kees Faay en bij de jeugd van 

vroeger Martijn Duk konden ondanks hun verdienstelijke spel niet doordringen tot 

de laatste acht waar uiteraard de spelers van het eerste zich moeiteloos plaatsten, 

slechts één speler uit het tweede en verrassend vier spelers uit het derde team. Dus 

allemaal competitiespelers, wat ook wel de verwachting was. 

 

Percentages junioren  

 

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

Robin van Randwijk 2 21 18 86% 

Mark Winkel 1 21 16 76% 

Sander de Leeuw 1 21 16 76% 

Erik Heijkoop  2 24 17 71% 

Jordi Koster 2 21 15 71% 

Remko Bont 2 24 17 71% 

Stefan de Ruiter 1 24 17 71% 

Marcel Peltenburg 1 24 10 42% 

    

 

De vier kwartfinale wedstrijden zagen er als volgt uit: 

 

Peter van den Heuvel - Rob Stigter 

Arie Kruijs - Pieter van der Bas 

Hans Tigges - Sjaak Ouwerkerk 

Rokus van der Bas - Henk Beljaars  
  
Hieruit kwamen Peter, Rokus, Hans en Arie als winnaars uit te voorschijn. Ook niet 

echt een verrassing. Voor de halve finale kreeg men Rokus tegen Hans en Peter 

tegen Arie.Nu moesten er klappen gaan vallen, wie zou zich plaatsen voor de 

finale??? 

Kersttoernooi senioren 
 

De verwachtingen waren hoog gespannen, zou het Peter worden voor de achtste 

keer op rij of zou het Rokus worden voor de eerste maal. Gezien z’n vorm in de 

competitie niet ondenkbaar. Daarnaast was de derde man van het team, 
Rokus tegen Hans was een mooie partij maar hier bleek Rokus makkelijk overeind 

en plaatste zich voor de finale. De andere halve finale werd een verrassing. Peter, 

die in de series makkelijk over Arie heen walste, stuitte op zwaar verzet van Arie. 

Na een 0-2 achterstand wreef Peter eens goed in z’n ogen met een blik van “wat 

gebeurd hier”. Dat hielp want hij kwam terug tot 2-2 en iedereen dacht dat het was 

gebeurd met Arie, behalve Arie zelf die dacht er anders over en won de 5e en 

beslissende game. 

Hans Tigges, ook een gevaarlijke outsider, mede gezien door eveneens zijn goede 

spel in de competitie. Het is net als in een echte triller het loopt altijd anders dan je 

denkt. En dat was nu ook het geval. 

 

Vrijdagavond 13 december traden 5 dubbels aan voor het clubkampioenschap. Wat 

minder dan voorgaande jaren maar de favorieten “de Gebroeders” en Hans en Arie 

waren erbij. De nummers 1 en 2 van vorig jaar stonden na 3 poulewedstrijden 

wederom in een echte finale tegen elkaar. Opvallend was het goede spel van Pieter 

van der Bas die zich goed optrok aan het spel van z’n jongere cq “grote broer” in 

het tafeltennissen en wonnen zonder problemen de 1e prijs en het 

clubkampioenschap. Het zal niet meevallen deze mannen de komende jaren van 

hun troon te stoten. Arie en Hans moesten met een tweede plaats tevreden zijn. 

Wat gebeurde er, de kampioen die 7 jaar de sterkste was, werd van zijn troon 

gestoten door Arie. Een geweldige prestatie. De kampioen der kampioenen had er 

vrede mee. Hij kwam terug van een vervelende blessure en als je dan toch nog in de 

halve finale staat mag je daar ook heel tevreden mee zijn. Zo verliezen is geen ramp 

en zeker niet van Arie. 

 

De finale van het clubkampioenschap ging dus tussen Rokus en Arie. Iedereen was 

van mening dat Rokus z’n kans zou pakken en voor het eerst clubkampioen zou 

worden. Weer dacht Arie daar anders over, er kwamen na z’n overwinning op Peter 
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ongekende krachten in hem los, iets dat hij één à twee keer per jaar heeft. Dit was 

dan ook in de finale. Arie speelde de sterren van de hemel en voor dat Rokus wist 

wat er aan de hand was , was de wedstrijd gespeeld en vierde Arie zijn tweede 

kampioenschap na 1988. Arie, als teammaat van je mag ik wel stellen dat je een 

“ongelofelijke” prestatie hebt neergezet en ik weer ga geloven in “bijzondere” 

krachten in de sport. 

Op Marco na (hij speelt geen competitie) waren dit allemaal jongens uit het 2e 

kampioensteam. Wat dus tegenviel was dat niemand uit het 1e team door wist te 

dringen tot de laatste vier. 

  

Na deze wedstrijden werd er voor iedereen patat en nog iets lekkers gehaald. Dit 

viel zeer zeker in de smaak en zeker toen de kosten nog werden betaald door de 

club. Bedankt namens alle junioren.  

In de B-poule streden Marco van de Berg, André van der Linden, Bert Heijkoop en 

Jake Constable in een dubbele vierkamp om de eer. Het leuke was dat deze 4 

mannen aan elkaar gewaagd waren en iedereen van iedereen kon winnen. Ook leuk 

was dat er met de tafels gerouleerd werd en wij met z’n allen konden genieten van 

een spannende partij tussen Bert en André. André won met 18-16 in de 5e game, 

geweldig. Jammer dat er maar zo weinig deelnemers waren in de B-poule. 

Misschien is volgend jaar de deelname dan groter. 

  

Na het eten werd er begonnen met het dubbelspel. De sterkste twee van vorig jaar 

stonden nu ook weer tegen elkaar in de laatste beslissende wedstrijd van een poule 

van 5. Vorig jaar verspeelde Robin en Jordi nog een grote voorsprong van 20-16, 

nu waren het Gert-Jan en Marco dit niet konden winnen na een 10-6 voorsprong. 

De verliezers van vorig jaar mogen zich nu clubkampioen dubbel noemen. Robin 

van Randwijk en Jordi Koster gefeliciteerd. 

   

De 1e prijs werd behaald door Marco van de Berg gevolgd door Jake Constable op 

een 2e plaats, welke z’n trainingsarbeid op de maandagavond gelijk al beloond zag. 

In de halve finale moest Marco het opnemen tegen Remco. Allebei spelen ze met 

een ANTI rubber wat voor een heleboel andere spelers lastig is om tegen te spelen. 

Remco kon zijn goede spel uit de poule niet voortzetten omdat Marco gewoon 

beter speelde. Hij ging op voor zijn tweede finale maar tegen wie? 

Mannen beide proficiat en ik dacht toch wel dat we met z’n allen een heel gezellige 

dag hebben gehad. En dat had niet gekund zonder de voortreffelijke zorg van Jan en 

Laura Lindsen welke voor de inwendige mens zorgden en daarnaast Jan de 

toernooileiding in handen had wat hem goed afging. 

Robin speelde tegen Erik, de jongste van allemaal die zo graag de beste van de 

wereld wil worden. Qua spel was dit veel meer open en waren er heel veel lange 

spelmomenten. Uiteindelijk was het Erik die aan het langste eind trok en zodoende 

tegen Marco in de finale stond. 

Tenslotte Rokus nog bedankt voor de administratie van het toernooi hetgeen 

eveneens vlekkeloos verliep. 

   

Ik memoreerde het al eerder, maar ik denk toch dat we met z’n allen als Smash KC 

toch terug kunnen kijken op een sportieve happening waarvan ik hoop dat er nog 

velen mogen komen. 

Even pauzeren en daarna begon de finale. In de eerste game was het heel 

spannend. Marco stond nog met 10-9 voor maar kan zijn gamepunt niet 

verzilveren. Erik ging er alsnog met de winst vandoor en eigenlijk was toen 

Marco's verzet al een beetje gebroken. De volgende twee games gingen vrij simpel 

naar Erik die zich hiermee clubkampioen mag noemen.  

 

 

Kersttoernooi junioren Een geweldige prestatie van een jongen die nog maar 11 jaar is. De jongste 

kampioen uit de historie van Smash KC. Voor hem ligt er nog een hele mooie 

tafeltennistoekomst klaar.  
 

Zaterdag 28 december is het jaarlijkse clubkampioenschap voor de junioren 

gehouden. Onder leiding van Peter van den Heuvel en Harry van de Broek achter 

de bar begonnen de wedstrijden om 10.00uur. 

  

Na de finale volgde de prijsuitreiking. Eerst mochten de kampioenen van het 

tweede jeugdteam nog een keer naar voren komen. Voor hun was er een 

kampioensmedaille en foto's van het kampioenschap. Nogmaals gefeliciteerd. 
Waar aanvankelijk iedereen dacht dat er in een grote poule van 10 deelnemers 

werd gespeeld is er toch besloten om dat in twee poules van 5 te doen met daarna 

kruisfinales en uiteindelijk de finale. Daarna werd er aan iedereen die competitie speelt een sporttas met trainingspak, 

t-shirt en sportbroekje uitgereikt.    
Speciaal voor deze gelegenheid was hoofdsponsor Cees Flipse van 

Keukencentrum Schoonhoven met een noodgang uit Mook komen rijden. 

Jongens vergeet niet om alles te merken want met zoveel dezelfde kleren en tassen 

kan het wel eens zijn dat je met iets verkeerd thuiskomt of meeneemt waarna de 

andere weer iets kwijt is. Dus goed opletten want de eerste persoon is al bekend. 

Mooie foto’s van de prijsuitreiking werden gemaakt door Marco van de Berg voor 

In beide poules was het ongemeen spannend. Niemand wist al zijn partijen te 

winnen. Veel rekenen, al deed de computer dat, en veel kijken naar de uitslagen. 

Zou het wel goed gaan? Zal ik wel of niet doorgaan? Na veel spannende 

wedstrijden gingen de volgende jongens door naar de kruisfinales.  

Dat waren : Marco Koeleman (clubkampioen 2001) , Robin van Randwijk , Erik 

Heijkoop en Remco Bont.  
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de krant, voor onze hoofdsponsor en voor op de internetsite die u vast en zeker nog 

niet heeft gezien 
Junioren 

 
De prijsuitreiking werd gedaan door onze voorzitter Henk Beljaars. Hij bedankte 

alle spelers voor hun inzet en Peter en Harry voor de leiding. 
Door het kampioenschap van het tweede jeugdteam is het eerste team het tweede 

geworden en het tweede team het eerste. 
Daarna werd er nog een uurtje na gepraat (en gedronken) en ging iedereen zwaar 

vermoeid naar huis. Het was voor vele een fantastische dag. 
 

2e klasse Holland-West  3e klasse Holland-West 

   

Smash 1  Smash 2 

TOGB 3  TOGB 4 

Alexandria ‘66 4  Wibats 2 

Docos 3  Combat 3 

Kwiek 2  Smash Monster 3 

VVV 3  DHC 3 

 
  
  

Nieuwe competitie indeling  

  

 Senioren 
  
 Voor de afdeling Gouda start de nieuwe competitie start op maandag 27 januari. 

Voor de afdeling Holland-West (senioren en junioren) is alleen de indeling nog 

maar bekend, maar waarschijnlijk begint deze ook dezelfde week. 

 

Voor een compleet overzicht van alle wedstrijden en persoonlijke resultaten 

kunt u kijken op www.smashkc.nl  
  Hoofdklasse 0.1 Holland-West 

     

Smash 1 

Vriendenschaar 3 

Rijnsoever 1 

TOGB 2 

Avanti 3 

Docos 2 

  
Goudse kampioenschappen  
  
Het aantal inschrijvingen voor de Goudse kampioenschappen bleef ook dit jaar zeer 

laag. Twee senioren en vijf junioren bonden de strijd aan in de Springers te Gouda 

op zaterdag 11 januari.  De redactie stelt het op prijs als jullie de uitslagen willen 

doormailen naar redactie@smashkc.nl . 

 

 

 

 

  
2e klasse B promotie Gouda  2e klasse A promotie Gouda 

   

Smash 2  Smash 3 

TTVN Nieuwkoop 2  Gouda 2 

Vriendenschaar 9  TTVN Nieuwkoop 3 

Bok 1  TOP 2 

Combat 2  Kwiek 2 

Kwiek 3  Ilac 4 

   

Nieuwe leden / vertrokken leden:  

  
 Bij de junioren hebben we afscheid moeten nemen van Bas Kruiswijk en Corijn 

Kamerling. We verwelkomen het tweeling zusje van Mark Florisson, Rebecca.   

 Bij de senioren heeft ons derde teamlid Leon Moor besloten om donateur te 

worden. Waarom kreeg hij dan toch een trainingspak?  

 Henk Vergoed (recreant) is helemaal gestopt als lid van Smash.  
  
3e klasse B promotie Gouda  2e klasse A promotie Gouda 

   

Smash 4  Smash 5 

TTVN Nieuwkoop 4  BOK 3 

IJsselvogels 1  OTTV 3 

Vriendenschaar 11  TOP 8 

Vriendenschaar 12  NTTC 4 

Gouda 3  Vriendenschaar 15 

Combat 3   

  
 Avond van de kampioenen 
  
 Op vrijdagavond 7 februari wordt in het Bastion te Schoonhoven voor de derde 

keer het kampioenenbal van Schoonhoven georganiseerd. Onder leiding van Bert 

Heijkoop komen voor Smash het  eerste en het derde team van de senioren en het 

tweede team van de junioren op het podium. 
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Jarig in deze periode zijn: 
 

18 januari  André van der Linden 

26 januari  Marco Koeleman 

 

1 februari Marco van de Berg 

2 februari Stefan de Ruiter 

3 februari   Joke den Besten (zij wordt 60 jaar)  

17 februari  Rob de Groote 

24 februari Henk Beljaars 
 

 

Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik wil mij even voolstellen. Ik heet P. Pong en leef en woon sinds enige tijd in 

Nederland en misschien wel in Schoonhoven. Vool jullie een vlaag, vool mij een 

weet. (Ha, ha ik ken dit spleekwoold ook al) 

In mijn geboolte land, u mag laden welk land, deed ik ook al aan deze plachtige 

spolt. Of ik goed was weet ik niet meel zo goed, want dat ben ik velgeten. Een 

beetje dom, hé!! Ik ken deze uitsplaak van iemand maal ik weet niet meel plecies 

van wie. 

 

Op een goede dag loop ik gezellig met ??????? door Schoonhoven en loop ik 

zomaal langs een gloen clubhuis(je) met daalop (nog) SMACH KC. Ik denk: ”ik 

weet wat dat betekend”. Misschien kan ik die plachtige spolt ook in dit 

kikkellandje gaan spelen. 

 

Dus de stoute (tafeltennis)schoenen aangetlokken en op een avond (misschien wel 

een maandagavond) op de bel gedlukt. De deul ging open en wie stond daal? Een 

aaldige man, een beetje een de folse kant, maal elg vliendelijk.  

 

“Kom binnen meneel de ……….., welkom bij deze leuke veleniging”. Dat walen 

de eelste woolden. Binnen zag een paal jongens aan de bal zitten of aan een tafeltje 

en zij zaten te schaken (bij een tafeltennisveleniging wel wat vleemd hoor!). In de 

zaal zag dlie goede tafels staan waalaan lekkel fanatiek weld gespeeld. Een beetje 

goed, een beetje mindel goed en niet zo goed (Solly!). Achtel de bal stond een 

aaldige meneel en vlaagt of ik een kopje koffie wilde. Stom hool want wij 

chinezen, of kom ik toch elgens andels vandaan, dlinken alleen ………………..? 

Of ik dit gedlonken heb weet ik niet meel, stom hé! 

 

Ik weld door iedele spelel van die avond gevlaagd of ik met hem wilde spelen. 

Leuk hool al die belangstelling, maal dat was een beetje te veel van het goede. Ik 

heb zo’n viel misschien vijf paltijtjes gespeeld, want niemand wilde met mij 

tlainen. Paltijtjes is leuk maal of je daal wat van leelt weet ik niet. Moet ik nog 

even ovel nadenken hool!!  Wij in …………….. deden dat wel een beetje andels. 

 

Na deze leuke en spoltieve en walme avond ging ik mij even lekkel douchen. De 

douches walen lekkel, maal ik vond het wel een beetje vies hool. Het stonk een 

beetje in de douche en de vloel in de kleedkamel was ook niet al te schoon. Dat 

was mij toch al opgevallen in de plachtige speelzaal. Ook daal was het een beetje 

stoffig. Jammel hool, maal misschien komt daar in de komende tijd velandeling in. 

Dat hoop ik wel. 

 

Zo dat was mijn eelste stukje in dit mooie nieuwe clubblad en solly vool mijn 

taalgebluik. Ik hoop dat het de volgende keel wat betel is. Ik heb beloofd om iedele 

keel wat te schlijven en zal daalom mijn olen en ogen goed open houden de 

komende tijd, misschien hool of zie ik iets waalovel ik kan schlijven 

 

P.Pong 

 

Ps. Dit stukje is geheel fictief en alle gelijkenissen met echte omstandigheden en 

pelsonen belusten geheel op toeval en de identiteit van de schlijvel is bij de 

ledactie bekend. 

 

 

Van de recreanten: 

 
Bij ons thuis werd al getafeltennist op de eetkamertafel. We woonden in een groot 

huis op de wal. Daar hadden we een slaapkamer die zo groot genoeg was dat daar 

een tafeltennistafel kon staan. Dus werd die door de familie aangeschaft. 

Daarop hebben we in onze jeugd velen uren gespeeld. Daar is dus ook de basis 

gelegd voor veel speelplezier. 

 

Later deed ik mee op een schooltoernooi.Ik kon daar aardig meekomen maar de 

jongens die op Smash zaten hadden net spel beter in de hand. Verder speelden we 

wel eens op vakantie als daar een tafel aanwezig was. 

 

In 1992 ben ik met Louis meegegaan naar de Spoorstraat. Daar werd ik al snel in de 

club opgenomen. Buitengewoon leuk en gezellig was het daar altijd. 

Nu spelen we al weer twee jaar op de Vlisterweg. Raad eens : daar hebben we het 

ook prima naar ons zin. 

 

Martin Versteeg 
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Wist u dat... : Babbeltje met...: 

  
In deze editie van “Babbeltje Met”  hebben Jordi Koster en Robin van Randwijk 

gesproken met onze oud voorzitter, de vader van Robin en oud competitiespeler Jan 

van Randwijk. 

• André van der Linden vraagt bij een 10-0 overwinning wie ze 

heeft gewonnen. 

• Er een supportersbus heeft gereden naar de uitwedstrijden van het 

eerste senioren team.   

• Er mensen zijn die ook wel eens een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. 

• Er nog niemand is geweest die de redactie van een wist u datje 

heeft voorzien. Gaat lekker dus. 

• Onze internet site al meer dan 3000 bezoekers heeft gehad. Zat u 

daar ook bij? Nee? Dan wordt dat wel eens tijd. 

• Onze oud voorzitter (jawel) en speler uit team 4 Cees de Gruyter 

op 9 maart 50 jaar wordt. Gefeliciteerd.  

• Op diezelfde dag Karel Stetter ook jarig is. Karel wordt dan 86. 

Gefeliciteerd. 

• Jasper Stetter een keer in moest vallen in het 4e senioren team 

maar niet verder kwam dan Ammerstol. 

 • Henk Beljaars vroeger in een avondje het clubblad schreef. 
                                          • Wij leden hebben die de avond voor het kersttoernooi opbellen 

hoe laat we beginnen. Moet niet gekker worden. Naam: Jan van Randwijk 

 Bijnaam: 

 

 

  

Jantje

Geboren: Ik ben geboren op 13 april 1951 in de Vlist. 

 Woonplaats: Schoonhoven

Beroep: Medewerker bedrijfsbureau bij de Hasco. 

Opleiding: Ik heb een LTS diploma en brandweeropleidingen. 

Partner: Mijn vrouw heet Ineke. 

Auto: Ik heb een snelle Golf. 

Functie bij Smash: Ik ben donateur en rij wel eens het 2e juniorenteam. 

Soort tafeltennisser: Ik ben een echte aanvaller. 

Clubkampioen: In 1975 ben ik volgens mij clubkampioen geweest. 

 Team: -

Klasse: -

Beste dubbel met: Bert Benschop was mijn beste dubbelpartner. 

Hoogst gespeelde klasse: Ik heb 2e klasse gespeeld. 

Goudse 

kampioenschappen: 

De beste prestatie daar was een 2e plaats in de 3e 

klasse. 

 

Makkelijkste 

tegenstander: 

Willem van Holten 

Moeilijkste tegenstander: Bert Benschop 

Hoe lang al lid: Vanaf mijn 13e jaar, dus 38 jaar in totaal (inclusief 

donateurschap). 

Merk batje: Cor de Buy 

• Hans Tigges ook bij Wibats heeft gespeeld. Wij ook niet. 

• Er nog niemand is geweest die onze e-mail lijst op het prikbord 

heeft aangevuld. Heten we dan allemaal Danny “Blind”. 

• Rob Wesdorp nog te beroerd is om zijn donateurschap te betalen. 

 
Heeft u ook een nieuwtje gehoord geef dit dan door aan de redactie of stuur een e-

mail naar redactie@smashkc.nl 

 

 

Bardienst junioren 
 

Wilt u zich ook dit seizoen weer opgeven om bardienst te draaien bij de junioren op 

de zaterdagochtend kunt u contact opnemen met Henk Beljaars. Of stuur een e-mail 

naar hbeljaars@smashkc.nl.  
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Merk rubber: Butterfly 

Ambities in de 

tafeltennissport: 

Niet meer, maar zo af en toe het 2e juniorenteam 

rijden. 

Bijgelovig:  

- 20 - 

Nee

Mooiste sport na 

tafeltennissen: 

Voetbal en als club natuurlijk Feyenoord. 

Hoogtepunt:  Het clubkampioenschap was voor mij het 

hoogtepunt uit mijn tafeltenniscarrière.  

Dieptepunt: Toen ik stopte met tafeltennissen. 

Bewondering voor: 

 

Iedereen die eerlijk is. 

 Hobby’s: Brandweer

Eten: De Hollandse pot vind ik erg lekker. 

Drank: Een pilsje gaat er wel in. 

Mooiste vrouw: Op mijn vrouw Ineke na, Whitney Houston. 

Beste film: Tower in Furnow vond ik de beste film die ik ooit 

heb gezien. 

Vakantie: In Amerika had ik een goede vakantie. 

Levensmotto: Zo gauw mogelijk na mijn ziekte weer alle kunnen 

doen.  

>>  
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; 

 - Uitgebrachte clubbladen vanaf de derde editie 2002; 

- Een gezellig gastenboek;  
- En veel andere informatie over onze vereniging.  
 

 Dus de moeite waard om even te kijken. 
  

 WWW.SMASHKC.NL 
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