
Van de voorzitter: Nummer 2 

Mei 2003  
 De competitie zit er weer op. Sinds lange tijd telt dit seizoen geen kampioenen. 

Helaas wel degradanten n.l. ons eerste senioren team uitkomend in de hoofdklasse 

(Smash speelde nog nooit zo hoog) en team 4 uitkomend in de 3e klasse promotie. 

Redactieadres 

 Galvanistraat 41 

 2871 XB Schoonhoven De fusie met Holland-West, Dordrecht en Gouda is een feit, wij krijgen het nieuwe 

seizoen dus nieuwe tegenstanders. Een leuke uitdaging.  Tel. 0182-350914 

 Tevens vraag ik u aandacht voor de ledenvergadering op dinsdag 8 juli. Er komen 

wat belangrijke agendapunten, dus houdt u deze avond vrij. Samenstelling bestuur: 

 Verder wens ik u namens het bestuur allen een prettige vakantie toe met veel mooi 

weer. Voorzitter    Secretaris (wedstrijd) 

 Henk Beljaars    Sjaak Ouwerkerk  

 Spoorstraat 37    Spoorstraat 63  

 2871 TV Schoonhoven   2871 TV Schoonhoven 

 

 

Van de redactie 
 Tel. 0182-384666   Tel. 0182-388581 

 hbeljaars@smashkc.nl   souwerkerk@smashkc.nl 
 

Ook de vorige editie was niet helemaal volmaakt. Waren alle advertenties nu wel 

duidelijk, stonden er ook geen verticale lijnen op het papier en was alles duidelijk 

gekopieerd, nu waren het de foto’s die niet duidelijke waren.  

 

Penningmeester    Ledenadministratie 

 Henk Beljaars    Joke den Besten 
Deze keer heeft de redactie besloten om het zelf te proberen. In ruil voor een schaal  

bittergarnituur kon er gratis worden gekopieerd bij onze sponsor en mijn werkgever 

Molenaar-Elektrowaard uit Groot-Ammers.  

 Spoorstraat 37    Nobeldreef 16 

 2871 TV Schoonhoven   2871 LA Schoonhoven 

 Tel. 0182-384666   Tel. 0182-384921 
 

  hbeljaars@smashkc.nl   jdbesten@smashkc.nl 
De foto’s die bij de vorige editie niet duidelijk waren zijn nogmaals afgedrukt in 

deze editie.   

Jeugdzaken Bij het vergaren van stukjes voor het vorige clubblad moest er verschillende keren 

worden gevraagd waar de stukjes bleven. Ook deze keer liep het niet soepel. 

Ondanks een duidelijk emailbericht naar de verschillende personen kwamen de 

stukjes weer net (niet) op tijd. Kan dit de volgende keer svp beter? 

 Peter van den Heuvel 

 Galvanistraat 41 

 2871 XB Schoonhoven 

 Tel. 0182-350914 
Verder dient iedereen zijn stukje bij het volgende clubblad digitaal aan te 

leveren.  
 pvdheuvel@smashkc.nl 

 
 

Overige 
 

 
Bestuursmededelingen: 

Sponsoring    Webmaster www.smashkc.nl 
 Hans Tigges    Marco Koeleman 

• Indien u geen competitie meer wilt spelen of u wilt juist wel  De Hof 3    Lorentzhof 9 

3405 XT Benschop   2871 JP Schoonhoven 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. 
Tel. 0348-452312   Tel. 06-44056573 

htigges@smashkc.nl   mkoeleman@smashkc.nl 

 • 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.  

Ereleden    Clubgebouw Smash KC 

 - Jan Crama    Vlisterweg 24 

 - Karel Stetter    2871 VH Schoonhoven • Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde adres geef 
 - Willem van Holten   Tel. 0182-388591 

dit dan svp door aan onze ledenadministratie. 
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Van de sponsorcommissie • Het telefoonnummer van Peter van den Heuvel is gewijzigd in 0182-

350914. Het adres blijft hetzelfde.  
 

 

Ledenvergadering:  
 

Dinsdagavond 8 juli wordt in ons clubgebouw 

weer vergaderd. Vanaf 19.30uur bent u van harte 

welkom om over verschillende agendapunten te 

discussiëren. Naast de bekende punten staat ook 

het onderhoud van ons clubgebouw en roken 

tijdens trainingen / wedstrijden op de agenda.  

De notulen van de vergadering worden niet 

gepubliceerd in het volgende clubblad maar staan 

vanaf 15 juli op onze internetsite. 

 

 

Van de webmaster 
 

Na het grondig vernieuwde systeem van de vorige keer, was het de laatste tijd niet 

meer dan onderhouden, wat nu in verhouding vrij weinig werk was. Het systeem is 

mij vrij goed bevallen, maar her en der zijn er nog wel kleine verbeteringen 

mogelijk. Deze verbeteringen zijn meer ‘achter de schermen’, het heeft meer te 

maken met controle op fouten. 

  

Enige tijd geleden schoten websites als paddestoelen uit de grond. Zo ook van 

andere tafeltennisverenigingen in Nederland. Inmiddels zijn we een tijd verder en 

zijn veel sites opgehouden met bestaand, verhuisd of om andere reden niet meer te 

bereiken. 

Op onze site stond een lijst met 220 links naar websites van 

tafeltennisverenigingen in Nederland, maar die lijst heb ik laatst globaal eens 

doorgelopen en helaas heb ik hem in moeten korten tot bijna 130. 

  

Wist u dat onze site ook een leuk gastenboek heeft? Enkele maanden geleden 

werden er volop berichten geplaatst, en was het zeer leuk. Helaas loopt dat de 

laatste tijd wat terug, dus als u eens langskomt, lees ook eens het gastenboek en 

babbel gezellig mee! 
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Het spreekwoord luidt: “geen bericht goed bericht”. Maar 

voor het vinden van sponsoren is dat minder waar. 

Ondanks herhaalde pogingen lukt het steeds minder om 

sponsoren/adverteerders etc. te krijgen. In de neergaande 

lijn, economisch gezien dan, krijgen wij steeds meer te 

horen: “Nu even niet”. Wij blijven natuurlijk wel bezig, 

maar het is ook een beetje frustrerend om nul op het rekest te krijgen. Mogelijk dat 

binnenkort er wel en nieuwe adverteerders in de zaal komt, maar daarover later dit 

jaar meer informatie. Nogmaals als jullie bedrijven weten die mogelijk 

geïnteresseerd zijn in sponsoring van onze vereniging dan houden wij ons 

aanbevolen en neem dan contact met ons op. 

 

De redactie is 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. Piet hartstikke bedankt. 

 

 

Nogmaals 
 

In de vorige uitgave van het clubblad zijn de foto’s niet helemaal duidelijk 

overgekomen. Daarom nogmaals deze foto’s om u te laten zien dat ze wel de 

moeite waard zijn. 

 

 

Marco Koeleman  

Webmaster www.smashkc.nl 
 

Het nieuwe tenue  Uitreiking kleding door onze 

hoofdsponsor Cees Flipse van 

Keukencentrum Schoonhoven 
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“Babbeltje met “Jan van Randwijk 

 

 

Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong 
 

Plaatje van P. Pong (identiteit is bij de ledactie bekend)  

 

Beste allemaal, 

 

De vollige keel stelde ik mij aan jullie vool en veltelde ik jullie ovel mijn 

kennismaking met deze plachtige tafeltennisclub in het mooie zilvelstadje 

Schoonhoven. Of moet ik zeggen het stadje van Jamai. Eelst vloeg ik mij af of er 

misschien wel bulgemeestelvelkiezingen walen, want ovelal zag je aanplakbiljetten 

met dat “fijne” beblilde hoofd. Maal niets was mindel waal. Dat was de winnaal 

van Idols. Iedeleen heeft daal natuulijk naal gekeken en weet wie Jamai is. Bij ons 

in ……………….. woldt zo’n idool heel andels behandeld en is hij of zij geen 

zangel maar een t…………………..l. Want t…………….n is daal, bijna 

volksspolt nummel één. Echt waal hool!!!! 

 

Maal goed even iets andels. Mijn taal is nog steeds niet wat het zijn moet. Ik ben 

niet zo goed in het lelen en heb daal ook niet zo veel tijd vool. El moet eten op 

tafel komen voor mij en vlouw en kloost, dus een inbulgelingsculsus zit el niet in, 

beste mensen. 

 

Ik heb wel de afgelopen tijd een paal keel een bezoekje geblacht aan dat plachtige 

tafeltenniszaaltje van jullie en heb mij velbaast ovel het tlainen, of zoals jullie dat 

noemen: “even een paltijtje ondel elkaal spelen”. Ik zag op de avonden steeds 

dezelfde mensen. Waal zijn al de andele leden. Jammel want het is best wel 

gezellig zo’n avondje tafeltennissen. Ook was ik wel eens een keel op een 

competitie-avond te gast. Jeejte wat een hellie zeg. Op de eelste tafel speelde het 

eelste, althans dat zei men. Daal stond een wat oudele man te spelen. Wat een 

hellie maakt die zeg. Kan daal niets iets aan gedaan wolden. Maal el walen ook 

spelels die, dat vond ik althans, die best wel aaldig pingpongde, oh solly, 

tafeltennisten. Op de uitslagen las ik helaas dat het niet zo best ging met dat eelste. 

En ik vind het ook jammel dat het tweede en delde net niet zullen promovelen. 

Maal misschien lukt dat het volgend seizoen. Zo dit was weel mijn plaatje.  

 

Gloetjes van P. Pong te ………………… 

 

 
Senioren competitie: 
 

Ons eerste team, uitkomende in de hoofdklasse, heeft het in het afgelopen seizoen 

helaas niet kunnen redden. In een wat ongelukkig gespeelde competitie zat er niet 

meer in dan een 5e plaats. Een paar onfortuinlijke nederlagen deden hen de das 

om, waarvan de thuiswedstrijd tegen TOGB de ergste was. In deze wedstrijd had 

het eerste team een algehele off-day en verloren zij met 6-4 van een tegenstander 

die slechts met twee spelers speelde. Als dan een van de andere teams met één 

sterke speler komt, die slechts af en toe meespeelt (waarvan twee van de drie keer 

tegen ons team) is dat pech, maar niet onsportief. Ik ben het met het team eens, met 

een beetje meer geluk had men zich kunnen handhaven. Doordat jullie beste vijfde 

zijn geworden zal Sjaak alsnog aanvragen of jullie het nogmaals mogen proberen. 

Een nieuwe kans wacht op jullie en met een nieuw outfit moet dit lukken.  

 

Het 2e team uitkomend in de 2e klasse promotie speelde een constante competitie. 

Een mooie 3e plaats achter Combat en Bok was een goed resultaat. 

De start was veelbelovend met onder andere een 10-0 overwinning tegen Kwiek 

Vooral het sterke spel van Ab en Rob zorgde voor de punten. Het sterke spel van 

Harry, die in de eerste helft uitstekend speelde, kon hij helaas niet vasthouden. 

 

Het derde team eveneens uitkomend in de 2e klasse promotie speelde een goede 

competitie met als hoogtepunt na 1 helft competitie de 1e plaats. Deze weelde 

konden we niet aan en verloren van Gouda uit met 7-3 waarvan drie partijen in 

vijven net de verkeerde kant opvielen. Deze slag zijn we niet meer te boven 

gekomen in het vervolg van de competitie. 

Sjaak en Pieter speelden de meeste procenten op de voet gevolgd door Arie en 

Henk. Uiteindelijk werd het toch nog een 2e plaats, waar we toch tevreden mee 

waren. 

 

Team 4 dat uitkomt in de derde klasse promotie heeft een moeilijk seizoen achter 

de rug. In een poule met 7 teams werd het 7e en zal dus waarschijnlijk degraderen. 

Ondanks een goede eindspurt hebben ze het net niet gered. Mannen de moed er in 

houden en de volgende competitie er weer tegenaan. 

 

Het 5e team uitkomend in de 4e klasse promotie haalde een keurige 4e plaats. Hier 

deed invaller Bert Heijkoop het uitstekend met 5 overwinningen uit 6 wedstrijden. 
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Ook André en Jake deden het goed. Joke was vooral goed in dubbels met Jake. Ga 

zo door. 

 

Eindstanden senioren competitie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

         

    

       

  

BOK 1 8 - 55 Gouda 2 10 - 67

Combat 2 8 - 49  Smash KC 3 

 

10 - 57 

Smash KC 2 8 - 46 Ilac 4 10 - 56

TTVN Nieuwkoop 2 

 

8 - 31  Kwiek 2 

 

10 - 52 

Kwiek 3 8 - 19 TOP 2 10 - 44

     TTVN Nieuwkoop 3 10 - 24 

 

3e klasse B promotie Gouda  4e klasse A promotie Gouda 

             

Combat 3     
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12 - 71 Vriendenschaar 15

 

8 - 48

Vriendenschaar 12

 

12 - 65 TOP 8 8 - 41

Gouda 3 12 - 64 OTTV 3 8 - 40

IJsselvogels 1 12 - 59  Smash KC 5 

 
8 - 40 

Vriendenschaar 11 12 - 58 BOK 3 8 - 31

TTVN Nieuwkoop 4 12 - 55      

Smash KC 4 12 - 48 

 

Percentages senioren  

 

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

Bert Heijkoop 5 6 5 83% 

André van der Linden 5 24 18 75% 

Sjaak Ouwerkerk 3 27 18 67% 

Ab Muilwijk 2 24 16 67% 

Rob Stigter 2 21 14 67% 

Cees de Gruyter 4 36 23 64% 

Pieter van der Bas 3 30 18 60% 

Rokus van der Bas 1 27 15 56% 

Jake Constable 5 24 13 54% 

Arie Kruijs 3 12 6 50% 

Henk Beljaars 3 21 10 48% 

Peter van den Heuvel 1 30 14 47% 

Jan Lindsen 4 36 16 44% 

Harry van de Broek 2 24 9 38% 

Hans Tigges 1 30 9 30% 

Rob Stremme 4 36 3 8% 

Joke den Besten 5 18 0 0% 

Hoofdklasse 0.1 Holland-West 

        

Avanti 3 10 - 63 

Vriendenschaar 3 10 - 56 

Docos 2 10 - 51 

Rijnsoever 1 10 - 50 

Smash KC 1 10 - 43 

TOGB 2 10 - 37 

 

Nieuwkomer in deze lijst is Bert Heijkoop. Gelijk bovenaan beginnen is erg knap al 

heeft hij maar 6 potjes gespeeld. Gefeliciteerd. Opvallend in deze lijst is dat André 

en Sjaak zich handhaven in de top 3 ten opzichte van de vorige competitie. Grootste 

steiger is Ab Muilwijk. Hij steeg van plaats 13 naar plaats 4. Heel goed gedaan. 

Grootste zakker is Hans Tigges (sorry Hans) van plaats 5 naar plaats 15.  
 

 

 

Junioren competitie: 

 
Ons eerste jeugdteam dat na twee kampioenschappen oprij nu uitkomt in de 2e 

klasse ging vooraf voor een mooie handhaving. Vooraf werd er niet gepraat over 

nog een kampioenschap. Dat zou een absoluut record zijn in de geschiedenis van 

Smash. Heel verwonderlijk ging het vanaf het begin uitstekend. De punten 

stroomden binnen de eerste drie wedstrijden en stilaan werd er over een enorme 

stunt gepraat. Helaas ging het in de 4e wedstrijd mis. Uit tegen Kwiek werd er met 

9-1 verloren en dat was gelijk de beslissing in de competitie. In de tweede helft 

werden er betere resultaten geboekt. Allemaal klinkende overwinningen en zelf een 

verdienstelijk gelijkspel tegen Kwiek. De volgende competitie zal waarschijnlijk 

worden gespeeld in de eerste klasse want als je met 67 punten tweede wordt mag je 

best een klasse hoger gaan spelen, al denken daar een paar figuren anders over.  

 

    

    

     

    

  Jordi gaat dit team volgend seizoen verlaten. Robin, Erik en Remco krijgen 

versterking van een oude bekende. 

 

Het tweede jeugdteam wilde nu wel eens een keer kampioen worden na twee 

tweede plaatsen. De eerste drie wedstrijden werden gewonnen maar uit bij Smash 

Moster werd met 6-4 verloren. Daarna volgde weer twee keurige 7-3 

overwinningen maar Monster wist desondanks toch te afstand te vergroten. Bij 

Wibats uit Den Haag (nee, Hans heeft hier niet gespeeld) ging het helemaal mis en 

was het kampioenschap verkeken. Sander en Mark behaalden prima persoonlijke 

resultaten van 70 en 63%. Marcel zat daar wel een stukje onder maar kan zeker 

beter. Voor deze jongens is vooral het plezier erg belangrijk en ik zou dus willen 

zeggen blijf vooral tafeltennissen en elkaar steunen tijdens de wedstrijden. 
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 Ook voor dit team zal promotie worden aangevraagd. Een ding is wel zeker dat ze 

nog 1 jaar junioren mogen spelen.  EEND MET WHISKY voor 6 personen 
  
Eindstanden junioren competitie 

 

 

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

             

Kwiek 2 10 - 80  Smash Monster 3 

 

10 - 67 

Smash KC 1 10 - 67 Wibats 2 10   
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Docos 3 

 

10 - 45  Smash KC 2 

 

10 - 57 

VVV 3 10 - 43 Combat 3

 

10 - 45

TOGB 3 10 - 35 DHC 3 10 - 44

Alexandria `66 3 10 - 30  TOGB 4 10 - 24 

Koop een van ongeveer 5 kg, twee grote flessen Schotse whisky spekreepjes en 

fles olijfolie. 
 

 

    

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. 

De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. 

Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky 

De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. 

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. 

Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven plaatsen. 

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vlubben met whisky 

De glaven opdiinken en de scherven van eet eeiste glav oplaapen. 

Nog een naiff glav insjenke en opdlinke. 
 Na een naiff uui dehoven opedoen om deend te sjekkn. 
Percentages junioren  Blandwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen. 
 Denove nen sgop geve. 

Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

Stefan de Ruiter 2 3 3 100% 

Jordi Koster  1 21 17 81% 

Erik Heijkoop 1 21 16 76% 

Sander de Leeuw 2 30 21 70% 

Mark Winkel 2 30 19 63% 

Robin van Randwijk 1 24 15 63% 

Remco Bont 1 24 11 46% 

Marcel Peltenburg 2 27 9 33% 

    Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. 

De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke. 

De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape. 

Deent nogis oprape en met nen nantdoek de bwantwoncesaiv van deent vege. 

Ze hande ontvette me viskey en de tupe ssalf veeroprape. 

Tkapotte glazzeopvege endeent terug in dehovedoen. 

Deheent oprape en dove eers opedoen. 

De twwwiede fies biski pedoen en overeindzette. 

Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. 

Nogis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte.  

De bles op de grondzette. Jordi Koster (team 1 junioren) heeft te kennen gegeven om te stoppen met 

competitie spelen. Hij zal worden vervangen door de “verloren zoon” Nils van der 

Waal die de afgelopen twee jaar bij TOP in Haastrecht speelde.  

Ulde bles drinke wande glave sijn opof kabot. 

Den’ove aftette, deooge sluiten en ornvalle. 

 De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en 

degusteren met citroen en mayonaise.  
Goudse kampioenschappen De hele rest van de middag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en 

de muren en plafond schoonmaken.  
De glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg 

Paracetamol en maagzout kopen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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. Jordi Koster werd Goudskampioen in de derde klasse. De 

overige junioren speelden verdienstelijk hun partijen maar konden niet doordringen 

tot de diverse finales waarin zij uitkwamen.  

 

Dit verhaal is niet authentiek en is naar ons bekend niet autobiografisch. 

 

 Van de senioren heeft de redactie niets vernomen ondanks de vraag in het vorige 

clubblad. We kunnen er dus van uit gaan dat de resultaten dus niet al te best waren 

of dat ze het clubblad niet lezen. 

 
 
 
 

- 9 - 



  

Nieuwe leden / vertrokken leden: De zeven punten achterstand voor Arie en Peter bleken toch iets te veel. Tegen 

Erik moest Arie het onderspit delven al ging dat met het nodige geluk van de kant 

van Erik. Van de 12 punten die Erik scoorde waren dat er 8 met een “Sorrybal”. De 

clubkampioen van de junioren versloeg wederom de clubkampioen bij de senioren. 

 

Nils van der Waal (junior) is weer terug op het oude nest.  

Gert-Jan van der Wouden kon de woensdagavond trainingen niet meer combineren 

met z’n stageplek en heeft zijn lidmaatschap per 1 mei opgezegd.  

Na de poule wedstrijden gingen de volgende personen door naar de 

“Kruys”finales. Dit waren Erik, Robin, Sander en Marco. Een “Kruys”finale 

zonder Arie is eigenlijk ondenkbaar maar was toch echt waar. Marco zorgde voor 

de nodige vette happen die werden gehaald bij de snackbar.  

Ons ex-Joegoslavies dubbel Jasko Becirspahic en F. Zukanovic hebben besloten 

om per 14 april onze vereniging te verlaten. Voor Jasko is dit de tweede keer. 
 

 
De halve finales werden gewonnen door Erik, die Marco versloeg, en Robin die 

van Sander wist te winnen. In de finale ging clubkampioen Erik er wederom met 

de winst vandoor. 

Avond van de kampioenen 
 

Op vrijdagavond 7 februari werd in het Bastion te Schoonhoven voor de derde keer 

het kampioenenbal van Schoonhoven georganiseerd. Onder leiding van Bert 

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

tweede team van de junioren op het podium omdat ze in de competitie kampioen 

zijn geworden.  

 

Een Paastoernooi zonder eieren kan natuurlijk niet en dus was er voor iedereen nog 

een doosje eieren. Nog een paar aardigheidjes werden uitgedeeld en rond 16.00 

was iedereen de deur uit. Al met al een geslaagde dag en waren vooral de 

thuisblijvers de grote verliezers maar daar zijn ze al aan gewend.  
Het juniorenteam was tevens genomineerd voor sportploeg van Schoonhoven, 

Ondanks een paar kratten bier in de schuur van de voorzitter van de verkiezing 

lukte het ons jeugdteam niet om de prijs in de wacht te slepen. De hoofdprijs ging 

naar Avanti. 

Iedereen die is wezen kijken naar hun talenten bedankt voor jullie aanwezigheid. 

 

 

Van de recreanten: 
  
 Mijn koningskoppel 
Jarig in deze periode zijn:  
 Bij de wereldkampioenschappen tafeltennis in Parijs (eind mei) zal mijn 

koningskoppel verstek moeten laten gaan. Wie wel zal meedoen is Ai Fukuhara. 

Zij is slechts veertien jaar oud en afkomstig uit Japan. Nog nooit heeft Japan een 

zo jonge deelneemster afgevaardigd. Zij dankt haar afvaardiging aan goede 

resultaten in het enkelspel tijdens de Aziatische Kampioenschappen, maar bovenal 

door de nationale titel dubbelspel, samen met An Konishi. Zo jong nog en in Japan 

al één van een koningskoppel. 

4 mei  Wil Goudriaan 

13 mei  Erik Heijkoop 

21 mei   Peter van den Heuvel 

 

3 juni   Rob Stremme 

7 juni   Brendan Brouwer 
 8 juni  Jake Constable 
Toen ik dat las moest ik denken aan mijn beginjaren bij Smash. Niet vanwege 

sublieme resultaten van mijn kant, maar eerder aan het niveauverschil dat er kan 

bestaan op jeugdige leeftijd. Ik kan mij herinneren dat wij in de regio competitie 

speelden en dat er in één van de Goudse teams een knul (ik meen dat hij IJsselstein 

heette) aantrad die ook nationaal speelde. Je begon de wedstrijd op 0 en eindigde 

die in rap tempo, weer op 0. Prachtig spel van zijn kant en geen enkel weerwoord. 

Ondanks alle aansporingen van onze trainer/coach Jan Crama. Ik kan mij 

herinneren dat je een dergelijke nederlaag als bijzonder gênant ervaart.  

19 juni   Rob Stigter 

 

 

Paastoernooi 2003 
 

De zaterdag voor Pasen (19 april dus) is er weer eens een Paastoernooi 

georganiseerd voor zowel de junioren als de senioren. Het deelnemersveld bleef 

steken op elf. Bij die elf zaten drie senioren. Bij zowel de junioren als de senioren 

viel dit aantal eigenlijk zwaar tegen.   

Om als koningskoppel te worden aangemerkt moet je bijzonder kunnen presteren, 

minimaal op individueel niveau, maar vervolgens ook met je partner. Ik weet niet 
 

 

- 11 - - 12 - 



of die IJsselstein nog veel verder is gekomen en ooit tot een befaamd koppel is 

gaan behoren. Voor Nederlands is dat op dit ogenblik het koppel Trinko Keen en 

Danny Heister. De Europese Kampioenschappen worden op dit moment gespeeld 

als ik dit schrijf. Ik heb geen beelden gezien van de partij enkelspel tussen  

Samsonov en Keen, maar wel van de achtste finale waarin Samsonov excelleerde. 

Prachtig om te zien. Volgens Trinko Keen hoeft Samsonov niet telkens na te 

denken over zijn slagenwisseling.  

 

Bardienst junioren 
 

Ook het afgelopen seizoen waren er weer een aantal senioren actief op de 

zaterdagochtend bij de junioren. Iedereen bedankt die zich heeft ingezet. Als u ook 

volgend seizoen (weer) wilt helpen dan kunt u contact opnemen met Henk Beljaars. 

 
  
Dat niet nadenken komt mij bekend voor. Ik pleeg zelf ook bijzonder gedachteloos 

erop los te slaan op de recreantenavond. Alhoewel ik niet iedere donderdagavond 

gelegenheid heb, kan ik melden dat de recreantenavond voor mij een plezierige 

invulling is van een potje tafeltennis en gezelligheid. In tegenstelling tot Trinko 

meent Arie dat je bij het tafeltennisspel juist je kop erbij moet houden en dat je op 

donderdagavond presteert. Zeker als je met hem dubbelt. Tenslotte mag je door 

gedachteloos spel niet de winst verspelen. Ik volg dan de aanwijzingen van Arie op 

en zie daar de winst gloort. Ik laat Arie graag geloven dat die winst aan hem te 

danken is. Maar een koningskoppel gaat mij te ver. Die titel komt naar mijn 

mening Karel en Arie toe. Al was het maar vanwege de gedrevenheid die er bij 

beiden was en is om het tafeltennisspel meer te laten zijn dan pingpongen. 

Babbeltje met...: 

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

gesproken met onze clubkampioen, team 3 speler en tafeltennis goeroe Arie Kruijs. 

 

                              

 

Frans van Breukelen 

 

 

Wist u dat... : 
                                           
                                          

 
• Wil Goudriaan als eerste zijn emailadres heeft ingevuld op het 

publicatiebord. Bedankt Wil. Naam: Arie Kruijs  

 

  

Bijnaam: Ik heb geen bijnaam. 

 Geboren: 30-11-1957

Woonplaats: Cabauw

Opleiding: Ik heb een HAVO opleiding en ook nog diverse 

verzekeringsdiploma’s gehaald. 

Partner: Mijn vrouw heet Dinie en de dochters Marjolein 

en Simone. 

Auto: Ik heb een Toyota Carolla station. 

Functie bij Smash: Ik ben belangstellend lid en een jaar of 15 terug 

de animator geweest van de recreantenavond. 

( iedere donderdag ) 

Soort tafeltennisser: Ik ben over het algemeen allround met een beetje de 

nadruk op de aanval.. 

Clubkampioen: In 1988 en 2002 in het enkelspel. Titels in het 

dubbelspel oa. in 1988 met Bert Benschop en in 

2000 met Hans Tigges 

Team: Ik speel in team 3 

• Wij weten dat er nog veel meer mensen zijn die thuis internet 

hebben. 

• De redactie nog steeds zit te wachtten op jullie eerste “Wist u 

datje”. 

• Hans Tigges bij Steeds Hoger, SVN Naaldwijk, Smash Monster 

en Bat heeft gespeeld voordat hij bij Smash kwam spelen. 

• Smash ook een internetsite heeft. 

• Pieter bardienst had en meer dan twee uur te laat kwam. 

• Ons clubgebouw elke week wordt schoongemaakt.  

• U zelf ook stukjes mag schrijven voor plaatsing in het clubblad. 

• Er een emmer onder de bar staat waar u het oude glas in kunt 

zetten. 

 

 

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

mail naar redactie@smashkc.nl 
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Klasse: 
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2e klasse promotie afdeling Gouda 

Beste dubbel met: Vroeger met Bert Benschop en nu met Hans Tigges. 

Hoogst gespeelde klasse: Ik heb 1e klasse gespeeld. 

Goudse 

kampioenschappen: 

Daar heb ik nooit een goed resultaat behaald. 

Makkelijkste 

tegenstander: 

Henk Beljaars 

Moeilijkste tegenstander: Met Rokus van der Bas heb ik veel moeite. 

Hoe lang al lid: Vanaf 1976 met een paar tussenpauzes. 

Merk batje: Tibhar 

Merk rubber: Butterfly sriver, zowel forehand als backhand. 

Ambities in de 

tafeltennissport: 

Nog heel lang met mijn teammaten Henk, Sjaak en 

Pieter te kunnen spelen. Het is altijd beregezellig.. 

Bijgelovig: Ja, ik begin altijd rechts in de zaal en vroeger trok 

ik altijd mijn rechter sportschoen als eerste aan. 

Mooiste sport na 

tafeltennissen: 

Wielrennen, squash en voetballen. 

En in de winter uiteraard schaatsen. 

Hoogtepunt:  Clubkampioenschap 2002. Na 14 jaar weer 

clubkampioen worden. Volgens mij ben ik ook 

de oudste clubkampioen in de lange historie van 

Smash Keukencentrum. 

Dieptepunt: In de finale van de clubkampioenschappen 1981 

kreeg ik een zgn. zweepslag in mijn kuit en moest 

noodgedwongen de strijd staken. 

Bewondering voor: Henk Beljaars, omdat hij veel regelt binnen de club 

en de grote man is geweest bij de realisatie van ons 

clubhuis. Een eigen home om met recht trots op te 

zijn. 

Hobby’s: Ik probeer veel sport te volgen en stoeien met de 

computer is ook wel aardig. 

Eten: Lust alles ! Traktaties: boerenkool en erwtensoep. 

Drank: Een pilsje vind ik erg lekker. 

Mooiste vrouw: Na mijn eigen vrouw Dinie, Madonna. 

Beste film: Momenteel: Gangs of New York 

Vakantie: In Center Parcs heb ik het altijd erg naar mijn zin. 

Levensmotto: Pluk de dag. 

>>  
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 130 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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