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Van de voorzitter:

Redactieadres
Galvanistraat 41
2871 XB Schoonhoven
Tel. 0182-350914

In de eerste plaats wens ik alle leden, onze hoofdsponsor, donateurs en
adverteerders in ons clubblad c.q clubgebouw een voorspoedig en een gelukkig
nieuwjaar toe namens het bestuur van Smash Keukencentrum.
Daarnaast leest u over de afgelopen competitie, werkzaamheden verricht door de
leden en over het Kersttoernooi van de senioren en junioren. Dus weer genoeg
leesstof in ons eerste clubblad van 2004.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Wedstrijdsecretaris
Sjaak Ouwerkerk
Spoorstraat 63
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-388581
souwerkerk@smashkc.nl

Penningmeester
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Ledenadministratie
Joke den Besten
Nobeldreef 16
2871 LA Schoonhoven
Tel. 0182-384921
jdbesten@smashkc.nl

Jeugdzaken
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Van de redactie
Ook deze keer was het weer een moeilijke opgave om alle stukjes op tijd te krijgen.
Mede door de kersttoernooien kwam dit een beetje laat op gang maar het resultaat
mag er weer helemaal zijn.
Een stevige verbetering ten opzichte van het vorige clubblad is dat zelfs Henk zijn
stukjes netjes digitaal aanleverde via e-mail. Ga zo door.
Door vakantie van de voorzitter valt dit clubblad een paar weken later op uw
deurmat dan u gewent bent.
De redactie van dit clubblad is tevens ook nauw betrokken bij de redactie van onze
drukbezochte internetsite www.smashkc.nl . U heeft waarschijnlijk wel ontdekt dat
het doorgeven van de uitslagen behoorlijk goed gaat. De volgende stap zou kunnen
zijn dat er bij elke uitslag via de e-mail een kort wedstrijdverslag van een paar
regels wordt bijgevoegd. Er is zelfs een speler uit team 4 geweest die dit idee heeft
geopperd, al wachtten we nog steeds op zijn stukje.
Wil Goudriaan heeft er deze keer voor gezorgd dat het clubblad netjes in elkaar zit.
Wil het zal er best goed uitzien en we hopen dat je het nog heel lang zal blijven
doen.

Bestuursmededelingen:
Overige

•

Sponsoring
Hans Tigges
De Hof 3
3405 XT Benschop
Tel. 0348-452312
htigges@smashkc.nl

Webmaster www.smashkc.nl
Marco Koeleman
Lorentzhof 9
2871 JP Schoonhoven
Tel. 06-44056573
mkoeleman@smashkc.nl

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591
-1-

•
•

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.
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 (niet) door Sjaak
en Henk bijgehouden.
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•

•

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.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde adres geef
dit dan svp door aan onze ledenadministratie.

Na de ledenvergadering van juli j.l. heeft Peter van de Heuvel bedankt voor het
bestuur omdat hij zich niet kon conformeren aan het rookbeleid. Hij vond niet
roken tijdens competitiewedstrijden niet ver genoeg gaan en wilde een totaal
rookverbod. Zover waren we als het bestuur nog niet, hoewel dat in de toekomst
ongetwijfeld gaat gebeuren. De functie van Peter wordt overgenomen door Henk
Beljaars en Sjaak Ouwerkerk (administratief). We willen Peter bedanken voor zijn
inzet voor de jeugd van de afgelopen 13 jaar. Aangezien het trainen van alle
junioren Peter wat te veel werd, traint hij nu alleen de competitiespelers en Ab
Muilwijk de jongste junioren welke nog geen competitie spelen. Ab onze dank
hiervoor.

Van de webmaster
Stilstand is achteruitgang luidt de welbekende stelling, eentje waar ik het mee eens
ben wat betreft de site. De afgelopen tijd heb ik hoofdzakelijk veel geklust en
geprogrammeerd aan twee zaken.
De site draait gedeeltelijk op een Microsoft Access database (uit kostenoogpunt).
Dit leek goed te werken, maar het blijft een Microsoft product en zodoende gaf het
de afgelopen tijd veel problemen met grote nieuwsberichten wijzigen. Theoretisch
moeten er 216 (ruim 65.000) tekens probleemloos in een veld geplaatst kunnen
worden, in de praktijk zijn dit er minder dan 4000. De database bleef open staan of
raakte corrupt, wat onbereikbaarheid van de site tot gevolg heeft. Na veel ergernis,
gevloek, Googlen en mailen met de provider bleek er niet echt een directe
oplossing te zijn. Het alternatief is dat ik de nieuwsberichten zelf in een aparte
textfile zet, de rest van de data (titel, datum, nieuwsposter, ID, enz) staat nog wel
gewoon in de database. Qua werking en onderhoud merk je geen verschil. Dit lijkt
weer goed te werken, ik ben benieuwd.
Het andere project is om de uitslagen in de database te zetten. Hierdoor is
bijvoorbeeld een ranglijst van alle Smash spelers mogelijk, gesorteerd op
percentage. Het voordeel voor mij is dat ik de uitslagen ook via een web-interface
bij kan werken, zodat ik niet iedere keer een bestand moet FTP’en. Bovendien
wordt de kans op fouten minder.
Eerst dient een goed databaseontwerp gemaakt te worden. Dataopslag moet
efficiënt zijn (dubbele dataopslag moet zoveel mogelijk vermeden worden), maar
query’s (zoekopdrachten) moeten ook snel uitgevoerd kunnen worden. Bovendien
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moet het geheel schaalbaar zijn en berekend op veranderingen in het
tafeltennisspel. Met wat tijd, logisch nadenken, normaliseren en relaties definiëren
kom je een heel eind.
Het maken van de pagina’s voor de wedstrijden en de procenten was even werk,
maar op zich niet al te moeilijk. Tussendoor heb ik het databaseontwerp nog een
paar keer aangepast omdat het toch logischer, makkelijker of efficiënter kon. Bij
het onderhouden wil ik van een team 3, 4 of 5 rijen hebben met daarin de namen en
resultaten van de spelers, samen met 10 kolommen van de gespeelde wedstrijden.
Hierin zou ik dan met selectielijstjes de uitslag kunnen toevoegen. Dit idee blijkt in
de praktijk toch wat lastig te zijn, het is toch wat ingewikkelder dan ik dacht. Als
iemand tussendoor een of meerdere wedstrijden niet gespeeld heeft dienen die
velden leeg te zijn. De database geeft die lege velden (en de plaatsen daarvan)
natuurlijk niet terug, die achterhalen is erg lastig. Het klinkt misschien eenvoudig,
maar dat valt vies tegen helaas.
Ik zit er hard aan te denken om het op te geven aangezien het oude systeem op zich
ook niet slecht werkt, maar het moet gewoon kunnen. Misschien dat me binnenkort
nog een goed idee te binnen schiet. Maar goed, je komt wel mooi van die
verschrikkelijke kerstdagen af. Da’s dan wel weer een voordeel.
Of het me nog zal lukken is dus nog maar de vraag, ik zie het wel. Verder staan op
de planning om de code intern eens flink op te schonen. Het wordt voor mij een
beetje onoverzichtelijk. En misschien nog iets dat je reacties kan plaatsen onder
nieuwsberichten, maar ik weet niet of daar nou zo’n behoefte aan is. Als iemand
andere ideeën heeft dan hoor ik deze graag!
Tot ziens op www.smashkc.nl

Van de sponsorcommissie
Al en paar keer schreven wij dat het moeilijk is sponsoren
te vinden. Dat is de afgelopen maanden zo geweest.
Natuurlijk blijven druk doende nieuwe geldschieters te
vinden, maar dat is heel moeilijk. Er worden de komende
weken wel een vernieuwde borden opgehangen.
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. Wij zullen zeker niet stil zitten maar
het is vaak vragen tegen beter weten in.
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Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong
Onze vriend P. Pong heeft een gesprekje gehad met zijn grote vriend H. uit D-H
(identiteit van beide personen is bij de ledactie bekent)
Hallo allemaal.
Pas kwam ik, toen ik even mijn benen
stlekte, mijn grote vliend H. uit D-H tegen.
Ik dacht: ”laat ik eens een paal vlagen aan
hem stellen ovel onze geliefde (???) spolt.
Van dat langdulig gesplek, met de nodige
velsnapelingen, heb ik het volgende
onthouden:
Pong: H. hoe kom je in Schoonhoven
telecht?
H: Weit ik veil ineins was ik daah.
Pong; Kan je wel tafeltennissen H.?
H: Dat mot jè vrage mejje...... auge.
Pong: Wat vind je van het spelen tot de elf?
H: Tis veils te snel auvâh. Voâh je ut weit zit je weâh an ut bieâh
Pong: Kom je bij het tafeltennissen nog wel eens bekende tegen?
H: Te veil soms. Ik hep in zauveil vereinigige gespeild. Ik ken ut bèna nie meâh
telle een stuk of ....? Maah r zèn r auk waah ik NAUIT zâh wille speile en die name
ken ik nie ùit mèn bek krège.
Pong: Ach joh veltel nu eens waal dan plecies.
H: Nei dat krèg je nie ùit mèn mond getrokke!!
Pong: Nog een vlaagje over de nieuwe afdeling: vind je het wat?
H: Dat is een zauitje. As je nu een graute afdeiling bent, is ut dan nie maugelèk om
errevoâh te zorge dajje een beitje reigiaunaal gaat speile. Nu hoâhde ik van een
paah diehagts bè die luike vereiniging in dit mauie stadje dat ze weâh tege
deizellefde vereiniginge speile. Dat is toch een gemiste kans. Maah ja r zulle wel
......... Nei dat zeg ik nie!

Oh ja tot slot wenste H. iedeleen bij SMASH KC veel succes toe in de nieuwe
competitie, of in zijn woolden:
Vesla al je teigenstandars. Maak ze met de grond gelèk. Ga voâh ut
kampioenschap. Laat ze een poepie rùike. Gebrùik alle middele om te winne.
Intimideâh je teigenstandâh. Kèk hem rech in de auge en laat blijke dat jè de beste
bent. Of te wel PSYCHAULAUGIESE OâHLOGSVOERING. Maah bedenk wel
TIS MAAR EEN SPELLETJE en drink na de wedstrèd een biegtje of iets andars
mejje teigenstandâh. Dat is wel zau gezellig.
Groetjes van H. ùit D-H.

Werkzaamheden buiten ons clubgebouw
In de ledenvergadering van Juli j.l. hadden een aantal leden zich opgegeven om
diversen werkzaamheden uit te voeren op zaterdag 6 september j.l. start om 9 uur
’s morgens. Vol verwachting keek ik op deze datum of ze er ook werkelijk zouden
zijn. Om klok slag negen uur waren ze er allemaal t.w. Jasper Stetter, Martin
Versteeg, Louis Kavelaars, Arie Kruys, Ab Muijlwijk, Jan Lindsen, Henk Beljaars
en vanaf 12.00 uur Joke den Besten. We begonnen met een kop koffie om wakker
te worden en om het werk te verdelen. Prioriteit nummer 1 was de toegang naar het
clubgebouw te herbestraten. Hier waren Martin en Louis de stratenmakers, Arie de
opperman voor het zand en Ab en Henk voor het “zware” werk, de aanvoer van de
grindtegels. Jasper en Jan deden de tuin, wat inmiddels een complete wildernis was
geworden. De gang zat er goed in en een ieder voerden zijn werkzaamheden met
grote inzet uit. Jasper ging als een volleerd “hovenier” te werk en leefde zich
helemaal uit, badend in het zweet. Jan haalde ± 10 zakken glas,puin en andere
rotzooi uit de tuin. Louis en Martin ontpopte zich als professionele stratenmakers,
Arie had moeite ze bij te houden met zand aanvoer, Ab en Henk gingen hun rug al
voelen na een paar uur van de zware grindtegels van 50 bij 50 cm. Verplaatsen van
achter het gebouw naar de voorzijde. Even voor de middag kregen we versterking
van Joke, welke de ramen van binnen en buiten een beurt gaf en voor de inwendige
mens zorgden daar waren we om een uur of 1 wel aan toe.
Er werd tot ’s middags 16.00 uur doorgewerkt en toen was de klus geklaard. De
bestrating lag er keurig bij en men kon weer om het gebouw heen lopen, de
wildernis was weg en men kon weer door de ramen kijken. Al met al een geweldige
“werkdag” op ieder zijn vrije zaterdag. Dit valt ook onder de categorie “clubliefde”.
Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken aan deze leden welke belangeloos hun vrije
dag opofferde voor de club.

Na dit diepte gesplek met de nodige, volgens H. gele rakkers, kon ik niet veel meel
zinnigs opmaken uit de uitsplaken van H. Maal als ik hem weer spleek zal ik dat
zekel aan jullie doolveltellen.
-5-

-6-

Senioren competitie:

Persoonlijke resultaten senioren competitie

Zoals de meeste het reeds gezien zullen hebben staan alle resultaten en standen op
onze Website. Dit wordt allemaal bij gehouden door onze voortreffelijke
webmaster Marco Koeleman in samenwerking met Peter van den Heuvel. Onze
dank hiervoor.
Verder hebben wij deze keer geen kampioenen of degradanten te melden. We
krijgen wel een nieuwe indeling. De tussen klasse van promotie en degradatie gaat
er in de afdeling West tussenuit.

Naam
Sjaak Ouwerkerk
Bert Heijkoop
Rokus van der Bas
André van der Linden
Jan Lindsen
Rob Stigter
Arie Kruijs
Cees de Gruijter
Pieter van der Bas
Henk Beljaars
Peter van den Heuvel
Ab Muilwijk
Harry van de Broek
Hans Tigges
Rob Stremme
Joke den Besten

Eindstanden senioren competitie
Promotieklasse 0.03
Play Fair 2
Smash Monster 2
Smash KC 1
Vriendenschaar 5
Gouda 1
Taverzo 2

10
10
10
10
10
10

-

68
60
54
49
39
30

e

e

2 klasse B promotie
Combat 2
Smash KC 2
Vriendenschaar 9
Kwiek 3
TOP 2
TTVN Nieuwkoop 2

2 klasse A promotie
10
10
10
10
10
10

-

67
61
57
44
40
31

3e klasse D degradatie

Ilac 4
Smash KC 3
Kwiek 2
Vriendenschaar 10
Reeuwijk 1
Flamingo’s 2

10
10
10
10
10
10

-

71
68
58
47
28
28

10
9
10
9
10
10

-

70
61
50
47
42
20

Team
3
5
1
5
4
2
3
4
3
3
1
2
2
1
4
5

Gespeeld
27
30
30
30
30
27
18
30
24
21
27
30
24
30
30
27

4e klasse B promotie
10
10
10
10
10
10

-

71
53
50
47
42
37

Kwiek 9
Flamingo’s 6
Smash KC 5
TOP 9
BOK 3
Vriendenschaar 18

De wedstrijd TOP 9 tegen Flamingo’s 6 is niet meer gespeeld.
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Percentage
78%
77%
70%
67%
67%
67%
67%
63%
63%
62%
56%
50%
50%
43%
20%
7%

Na twee derde plaatsen is het Sjaak Ouwerkerk gelukt om zich boven aan deze lijst
te nestellen. Opvallend is dat zowel Bert Heijkoop als André van der Linden zich
weer in de top 4 bevinden. Zeer opvallend is dat de stand onderaan niet is
veranderd al hebben alle 4 de spelers zich wel verbeterd in de procenten tov vorig
seizoen. Zet hem op om daar weg te komen.
Grootste steiger deze competitie is Jan Lindsen. Hij steeg van de 13e naar de 5e
plaats. Na vorig seizoen nog de grootste stap voorwaarts te hebben gemaakt is Ab
Muilwijk weer terug is de onderste regionen. Ab, zorg dat je volgend seizoen weer
bovenin staat.

Indeling senioren voorjaarscompetitie 2004
Vriendenschaar 15
Kwiek 8
Smash KC 4
Ilac 6
Reeuwijk 3
TOP 8

Gewonnen
21
23
21
20
20
18
12
19
15
8
15
15
12
13
6
2

Promotieklasse 0.02
Smash KC 1
Papendrecht 2
Rijnsoever 2
VVV 4
Wibats 2
Noad 3
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2e klasse poule 31

2e klasse poule 32

Smash KC 2
Kwiek 3
Kwiek 5
Gouda 2
TOP 2
Vriendenschaar 10

Smash KC 3
Kwiek 2
Kwiek 4
Flamingo’s 1
TOP 1
Vriendenschaar 9

4e klasse poule 64

5e klasse poule 62

Smash KC 4
Kwiek 10
Reeuwijk 3
Flamingo’s 5
TOP 7
Vriendenschaar 15

Smash KC 5
ISV 2
BOK 3
IJsselvogels 2
TOP 9
Vriendenschaar 18

TALANI uit Nieuwpoort trok zich op het allerlaatste moment terug uit de
competitie.
Persoonlijke resultaten junioren competitie
Naam
Mark Winkel
Nils van der Waal
Sander de Leeuw
Erik Heijkoop
Marcel Peltenburg
Robin van Randwijk
Remco Bont

Junioren competitie:
Ook hiervan staat alle informatie op onze website www.smashkc.nl .
Het 1e junioren team had het heel moeilijk in de 1e klasse. Zij eindigde op een 4e
plaats uit een poule van vijf teams.
Alleen Nils wist 50% te spelen de rest bleef daar onder. Mannen dit moet beter om
eventueel landelijk te gaan spelen.
Het 2e junioren team handhaafde zich in deze klasse met een 3e plaats. Dit jaar
moet het er toch van komen, zonder Marcel maar met Remco gaat dit misschien
wel lukken, succes in het nieuwe seizoen.
Eindstanden junioren competitie

VDN Salamanders 2
Alexandria 66 1
NTTC 1
Smash KC 1
Dordrecht 3
TA-LA-NI

2e klasse A
8
8
8
8
8
0

-

54
52
52
28
14
0

NILETA 2
TTVA / de Markt 3
Smash KC 2
Drivers 3
SHOT 65 2
Dordrecht 4
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Gespeeld
30
18
30
18
30
18
18

Gewonnen
21
10
15
7
11
5
1

Percentage
70%
56%
50%
39%
37%
28%
6%

Indeling junioren voorjaarscompetitie 2004

De voorjaarscompetitie begint in de week van 26 januari.
Rustweek is de week van 23 februari.

1e klasse A

Team
2
1
2
1
2
1
1

10
10
10
10
10
10

-

66
60
55
43
41
35

1e klasse B

2e klasse C

Smash KC 1
Rijnsoever 2
ATTC-Freepack 1
Reflex 1
Rijnsleutels 1
Treffers 2

Smash KC 2
Rijnsoever 3
ATTC-Freepack 2
VVV 2
Pecos 2
Docos 3

Nationale jeugdmeerkampen:
Erik en de weg naar Leimuiden, de laatste 24 van Nederland.
Zoals jullie weten is Erik Heijkoop doorgedrongen tot de kwart finale van het
Meerkamp tafeltennistoernooi. Dit houdt in dat hij zich bij de laatste 24 van de
Nederlandse beste B- pupillen heeft weten te kwalificeren. Dat dit niet zomaar
zonder slag of stoot ging blijkt wel uit de lange weg die hij nodig heeft gehad om
dit te behalen. Hierbij komt nog dat de verwachtingen minimaal waren en dit
alleen maar een mooie leerschool is voor hem.
De eerste wedstrijd was in Dordrecht, waar hij samen met mij naar toe is gegaan.
Het was een dag van mooi weer, maar helaas zoals jullie weten wordt tafeltennis
nog steeds binnen gespeeld. Twee grote zalen met tafels en tien uur beginnen op de
zondagmorgen is tamelijk vroeg. Doch Erik liet mij niet in de kou staan en aan het
einde van de dag konden wij een terug reis aanvaarden met in onze bagage de
wetenschap dat Erik een ronde verder was. Dit zou in houden dat de tegenstand
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uiteraard weer sterker zou worden, maar niemand die zich daar druk over maakte,
want dit was al onverwacht.
De volgende ronde moesten we iets verder en wel naar Katwijk a/d Rijn. Nog
vroeger op om onze telg, die zeer zenuwachtig was, op de plek des onheil te
brengen. Een mooie zaal, alleen lastig om te kijken, want Erik speelde in een
andere zaal, waar het leek dat iedereen heen en weer moest lopen. Hierdoor was
het telkens een stap naar achteren, maar dat hadden we er graag voor over. Tot
onze verbazing ging het met Erik de goede kant op, al wilde hij niet altijd de raad
van Pa ter harte nemen. Eigenwijs als hij is probeerde hij het op zijn eigen manier
en dat bracht hem bijna in de problemen. Terwijl hij de laatste wedstrijd moest
winnen om door te gaan, stond hij zijn buurman aan te moedigen. Gelukkig wist
hij met 14-12 in de 5e game de wedstrijd naar zich toe te trekken en wederom de
volgende ronde te bereiken.
Op naar Leiden en het kon bijna niet mis gaan, want op de heenweg zagen wij en
door iedereen in Schoonhoven doodgewaand persoon. In de regen liep daar in zijn
karakteristieken houding Eddie Lensen. Een betere supporter kun je niet wensen,
doch wij lieten Eddie voor wat hij was en gingen wij verder.
Hier één lange zaal waar zo’n 14 tafels stonden. Ja , wat moesten we hier weer van
verwachten, want waar zou Erik stranden. Ook vandaag was, net als de vorige
toernooien een plaats bij de eerste 3 nodig en er waren wat tegenstanders die Erik
niet lagen. Wanneer hij vandaag door zou gaan kwam de rest van Nederland ook
bij het toernooi en dat zou het echte werk betekenen. Het leverde enkele spannende
en zenuwslopende partijen op en aan het eind van de middag moest er worden
gerekend wie 1,2 of drie was, maar Erik was weer door. Niet alleen verbazing bij
ons, maar ook bij alles wat Smash was en is.
We zouden volgens de organisatie daar naar Panningen moeten en dat is nog al een
stukje rijden. Enkele dagen voor dat het toernooi gespeeld zou worden kregen we
de mededeling van onze voorzitter dat het niet Panningen, maar Utrecht zou zijn.
Een zucht van verlichting, want het scheelt nogal wat reistijd.
Zijn trainer Peter v/d Heuvel vond het tijd om zijn pupil eens van goede raad te
voorzien en zou deze dag meegaan. Terwijl Erik in ging spelen in een zaal met
maar liefst 72 tafels, terwijl hij het liefst in een kleine zaal speelt, vertelde Peter dat
hij verwachtte dat Erik hier zijn Waterloo zou vinden. Na de eerste wedstrijd
hadden wij die gedachten ook, want zijn tegenstander was zo sterk en ondanks dat
Erik goed tegenstand bood verloor hij kansloos met 3-0.
Het voordeel hiervan was wel dat hij zijn zenuwen, die de gehele week al
ongekend hoog waren kwijt was en hij ongedwongen en zonder druk verder kon
spelen in zijn volgende partijen.
Met de goede tips van Peter wist hij de volgende twee partijen in winst om te
zetten en wat Peter voor onmogelijk had gehouden kon misschien toch gebeuren.
Wanneer Erik de volgende wedstrijd zou winnen was plaatsing bij de laatste 24
van Nederland een feit. Hij begon deze partij goed en kwam met 2-0 in games
voor. De partij leek binnen toen hij in de derde game met 10-6 voor kwam, maar
enkele onbenullige fouten zorgde ervoor dat zijn tegenstander, door Erik “

Zwembroekie” genoemd, Peter kan jullie hier meer over vertellen, weer terug in de
wedstrijd kwam.
Zou hij dan toch stranden in het zicht van de haven. Zenuwslopen voor ouders en
zeker ook voor Peter was de laatste game. Weer kwam hij voor met 10-8 en weer
verzuimde hij het om het af te maken. We hadden ons al bij een nederlaag neer
gelegd en ook dan zou het een geslaagd toernooi zijn geweest, maar de musketier
wist zich staande te houden en met 14-12 met twee onmogelijke laatste ballen zich
te plaatsten bij de laatste 24 van het Nederland in zijn leeftijdsgroep. Voor Peter
een mooi moment, want wat is er mooier wanneer een pupil van je dit weet te
bereiken. Blijdschap ook bij zijn ouders met de wetenschap dat het volgende
toernooi in Leimuiden zal plaats vinden en als het goed is zal ook nu Peter weer
van de partij zijn, maar daar zal Erik eindelijk wel zijn Waterloo vinden, of…..?
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Bert Koek

Nieuwe leden / vertrokken leden:
Het lijkt erop of er weer nieuwe juniorgroep is ontstaan. Jason van Alenbeek, Gijs
Verbaasen en Tom Muilwijk (ja u leest het goed de zoon van) hebben zich
aangemeld bij onze vereniging. Inmiddels speelt er ook een dame mee. Hoe lang is
dat alweer geleden?
Op de donderdagavond traint Arjan van Vliet (niet bekent bij onze
ledenadministratie ???) al geruime tijd mee. Jongens we wensen jullie veel
tafeltennisplezier.
Helaas heeft Mark Florisson heeft zich afgemeld miv 1-1-2004.

Goudse TOP 12
Woensdagavond 10 december hebben Rokus van der Bas en Peter van den Heuvel
namens Smash mee gedaan met de Goudse TOP-12 bij Vriendenschaar. Het was
de tweede keer dat dit toernooi werd georganiseerd.
Er werd gespeeld in twee poules van 6 deelnemers. Rokus was als vierde geplaatst
en Peter als zesde. Beide spelers zaten niet bij elkaar in de poule. Bij de eerste drie
eindigen was het doel om door te gaan naar de finaleronde die op zaterdag 20
december zal worden gespeeld.
Rokus begon niet al te best door te verliezen van Rob van der Kaa (nummer drie
gesplaatst) en verspeelde eigenlijk een goede uitgangspositie om door te gaan.
Peter startte tegen Edwin Zanen. Kon hij bijna drie jaar geleden tijdens de Goudse
Kampioenschappen hem nog verslaan, deze keer was er weinig eer te bereiken. In
alle overige partijen kon Peter niet tot winst komen. Sterker nog er was niet eens
een gamewinst.

Rokus kon zijn partijen tegen Ben Hofhuis (NTTC) en Theo Verzijl
(Vriendenschaar) wel in winst omzetten. Tegen de kampioen van vorig jaar ging
hij mij maar net ten onder, door in de vijfde game met 14-12 te verliezen.
Uiteindelijk toch een prima resultaat al had er meer ingezeten.
Voor Rokus, die als vierde eindigde, zat er toch nog meer in. Als “Lucky Loser”
was er voor hem toch een plaatsje in de finaleronde.
Daar kon hij helaas niet van zich laten gelden. Hij werd gelukkig geen laatste in de
poule en kon zelfs nog een wedstrijd in winst omzetten. Uiteindelijk toch een
prima prestatie.

‘Zin in maandag’
‘Pap, ik heb zin in maandag’. Toen Tom dit voor de eerste keer tegen me zei,
snapte ik er helemaal niets van. Wie heeft er nu zin in maandag? Zin in dinsdag of
woensdag, om Feyenoord te zien spelen voor de Champions League (o nee, Tom is
voor Ajax), kan ik me nog voorstellen. Of zin in vrijdag, als het weekend bijna
begint, of zin in het weekend zelf. Maar zin in maandag? ‘Wat bedoel je’, vroeg ik
hem. Nou, lekker fijn tafeltennissen!!!
Sinds 8 september geef ik iedere maandagavond een uur training aan enkele
jeugdspelers. In het begin drie, toen al gauw vier en inmiddels zijn dit er vijf: Gijs,
Jason, Mark, Tom en Remie. Trainen is misschien een groot woord, en valt ook
niet mee voor iemand die het schuiven tot kunst heeft verheven. Maar met een
aantal tips en een naslagwerk van Peter kom ik een heel eind, en bovendien staat
het plezier in het tafeltennissen voorop. En het vrijhouden van 1 of 2 tafels voor
deze jongens, want o wat zijn de competitiespelende jeugdleden gretig. Aan de
donderdagavondtrainingen van Peter hebben ze niet genoeg…. Ik was vroeger
trouwens precies hetzelfde!
Ab Muilwijk

Goudse kampioenschappen 2004
De Goudse kampioenschappen worden in 2004 op verzoek van de verenigingen
in een andere vorm georganiseerd dan in de laatste jaren. Een enquête heeft
namelijk uitgewezen dat de verenigingen unaniem terug willen naar
kampioenschappen, te houden bij de verenigingen zelf. De regiocommissie heeft
daarop uiteraard besloten deze wens te honoreren. Om niet in het vaarwater van de
afdelingskampioenschappen West verzeild te raken en ook om niet te dicht op deze
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kampioenschappen en de Top-12 van Vriendenschaar te zitten wordt uitgeweken
naar april/mei 2004. Dus na de voorjaarscompetitie.
In januari wordt deze opzet door de regiocommissie uitgewerkt en wordt in overleg
met de verenigingen bepaald waar en op welke data de diverse klassen worden
gespeeld.
Voor de ware tafeltennisser betekent dit een extra kans om zijn of haar kwaliteiten
te tonen of zich gewoon nog een keertje lekker uit te leven.

Kersttoernooi Senioren 13 december 2003
Op de verjaardag van ons bestuurslid Sjaak Ouwerkerk starten wij het
Kersttoernooi met “lang zal hij leven”, een vrolijkere start kon niet.
Rokus had de poule indelingen gemaakt en Jan profileerde zich als toernooileider
met zijn dochter Laura welke achter de bar stond. Door diverse omstandigheden
was de deelname minimaal. Voor het eerst sinds lange tijd konden we geen B
poule geformeerd krijgen.
Jake geblesseerd, maar wel duidelijk aanwezig als voortreffelijk teller van
meerdere partijen, er was geen interesse bij de recreanten, zodat alleen Joke en
Andre overbleven en daardoor de B poule verviel. In de A poule deden twee van
onze 1e teamspelers niet mee vanwege de rook perikelen, Rob Stigter naar een
bedrijfsfeest moest, Kees Faaij geblesseerd was aan z’n schouder en Jan de
toernooi leiding had gingen we van start met 10 deelnemers, 2 poule’s van 5 en 5
dubbels welke nu ook op zaterdag werden gespeeld. Ondanks de mindere
deelname werd het een heel gezellig toernooi met een echte Kerstsfeer. In de poule
werd er zwaar gestreden voor de plaatsing, waarvan veel partijen pas in 5 games
werden beslist. Voor de halve finale enkel plaatsten zich Rokus, Pieter, Arie en
Sjaak. Vooral Sjaak kroop door het oog van de naald bij een 2-0 achterstand en een
matchpont tegen. Sjaak wist het tij te keren en toch nog te winnen, onder het oog
van onze sponsor Cees Flipse van Keukencentrum welke genoot van deze
spannende partij. Jammer Pieter, je was er zo dichtbij maar dat is de sport, winnen
en verliezen liggen dicht bij elkaar. Rokus won vrij makkelijk van Arie, de
tegenstander welke hem vorig jaar nog in het stof liet bijten in de finale, maar één
keer vond Rokus genoeg. In de finale speelde de zware partij van Sjaak in de halve
finale hem toch parten en kon tegen Rokus geen vuist meer maken, en het klasse
verschil was te groot en zo won Rokus voor de 1e maal het Kersttoernooi c.q.
clubkampioenschappen. Het zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn. Rokus
nogmaals proficiat.
Bij het dubbelspel werden de kampioenen van vorig jaar Pieter en Rokus,
verslagen door Arie en Sjaak hetgeen wel een verrassing genoemd mag worden.
Ab en Harry werden 3e. De bekers werden zoals ieder jaar uitgereikt door onze
sponsor Cees Flipse van het Keukencentrum. Met een dankwoord aan Laura en Jan
voor de voortreffelijke verzorging kunnen wij terug zien op een geslaagd toernooi.
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Eindstanden Kersttoernooi 2003 Senioren
Eindstanden Kersttoernooi 2003 Junioren
Enkelspel:
1e
Rokus van de Bas (clubkampioen 2003)
2e
Sjaak Ouwerkerk
3e
Pieter van de Bas en Arie Kruijs
Dubbelspel:
1e
Sjaak Ouwerkerk en Arie Kruijs (clubkampioen 2003)
2e
Pieter en Rokus van der Bas
3e
Ab Muilwijk en Harry van de Broek

Kersttoernooi Junioren zaterdag 27 december 2003
Op zaterdag 27 december was het zover Erik moest zijn wisselbeker als
clubkampioen verdedigen, zou dat lukken ???
Met 9 spelers in de A poule en 3 in de B poule starten we om 10.00 uur onder
leiding van Ab Muilwijk het Kersttoernooi. In de A-poule werd gespeeld in twee
poules waarvan de twee beste van elke poule doorgingen. In het dubbel werden 4
partijen gespeeld met Arjan van Vliet als wisselspeler.
In de poule wedstrijden ging het er spannend aan toe en werden veel partijen in 5
games beslist.
In de B poule speelde de jongeren spelers een meerkamp, waar deze jongens veel
plezier aan beleefden. In de A poule kwamen Robin, Jordi, Nils en Erik in de halve
finale. Robin won van Jordi en Nils wist van de clubkampioen van 2002 te winnen
zodat we een nieuwe clubkampioen zouden krijgen.
In de B poule kwam Remy als eerste uit de strijd, Tom als tweede en Jason als
derde.
Bij het dubbelspel in de A poule werden Stefan en Erik eerste en Nils en Marcel
tweede.
De finale die ook werd bij gewoond door ons “ erelid” Jan Crama tussen Robin en
Nils, Nils was de grote favoriet omdat hij in de voorronde al van Robin had
gewonnen en in de halve finale makkelijk met Erik afrekende. Maar Robin dacht
daar anders over en speelde Nils met 3-0 kansloos van de tafel. Een grootste
prestatie waarna Robin zich als opvolger van Erik een jaar lang clubkampioen mag
noemen, nogmaals proficiat. Clubkampioen worden is niet onbekend in de familie
van Randwijk. Precies 30 jaar geleden werd vader Jan clubkampioen bij de
senioren.
Bij de prijsuitreiking werd toernooileider Ab bedankt voor zijn voortreffelijke
begeleiding. Marco legde de prijsuitreiking vast op onze digitale camera en zorgde
ervoor dat de uitslagen en foto’s ’s avonds al op onze internetsite stonden,
waarvoor onze dank. Tenslotte werden de aanwezige ouders en bezoekers bedankt
voor hun support. Ik denk dan ook dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een
heel leuk en gezellig Kersttoernooi.
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Enkelspel A poule
1e
Robin van Randwijk ( clubkampioen 2003)
2e
Nils van der Waal
3e
Erik Heijkoop
Enkelspel B poule
1e
Remy Verkaik
2e
Tom Muilwijk
2e
Jason Alenbeek
Dubbelspel A poule
1e
Stefan de Ruiter en Erik Heijkoop (clubkampioen 2003)
2e
Marcel Peltenburg en Nils van der Waal

Jarig in deze periode zijn:
18 januari
26 januari

André van der Linden
Marco Koeleman

1 februari
2 februari
3 februari
12 februari
17 februari
24 februari

Marco van de Berg
Stefan de Ruiter
Joke den Besten
Tom Muilwijk
Rob de Groote
Henk Beljaars

Van de recreanten:
Recreatieve mijlpaal.
Afgelopen september bestond onze recreanten-afdeling 15 jaar. Het idee voor zo’n
avond ontstond destijds bij ondergetekende om het ledenaantal van de club wat
omhoog te krikken en recreatieve spelers uit Schoonhoven en omgeving de kans te
geven zich, in een gezellige sfeer, te meten met anderen en zodoende hun spelpeil
wat te verhogen. Vanaf het begin is deze formule een succes gebleken, getuige het
feit, dat er nog steeds leden rondlopen van het allereerste uur. Na enkele jaren kon
onze club steunen op een groep van 20 tot 25 recreanten, waarvan het merendeel
ook daadwerkelijk iedere donderdagavond voor de deur stond te trappelen om een
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balletje te staan. Dit was voor Smash Keukencentrum dan ook een schitterend
resultaat.
Nadat de mensen binnen deze groep elkaar wat beter hadden leren kennen,
ontstonden iedere donderdagavond – naast het pingpongen – geheel andere
bezigheden. De liefhebbers van een boompje klaverjassen; een potje dammen of
schaken kwamen ook volledig aan hun trekken. Gezelligheid ten top dus. Er zelfs
nog een periode geweest, dat ook de woensdagavonden werden benut als “extra
avond “, omdat de toeloop iedere donderdag te groot werd en sommige leden bijna
niet aan spelen toe kwamen. In ieder geval te weinig.
De woensdag bleek toch geen succes, omdat gedurende de maanden september t/m
april de voetbalsport op de televisie tot ware kunst werd verheven en een aantal
mensen daar toch de voorkeur aan gaven. Na wat – noodgedwongen – wisselingen
van speelzaal, hebben we nu dus sinds 2000 ons definitieve onderkomen gevonden
aan de Vlisterweg. Het is altijd zo, dat het misschien net ietsje….. of een
beetje…… had moeten zijn, maar ik denk toch dat we als cluppie kunnen spreken
van een perfect eigen home, waar menige vereniging jaloers op is.
Ook de tafeltennissport ontkomt niet aan het gegeven, dat landelijk gezien het
aantal leden per sportbond/sportclub gestaag terug loopt. Helaas is deze kentering
ook te merken binnen de groep recreanten. Momenteel kunnen we wel stellen, dat
er een groep “ die hards” over is, waarvan de meeste reeds jarenlang hun balletje
slaan. En dat nog steeds met erg veel plezier kan ik wel stellen.
Het zou dan ook zeer welkom zijn, als deze groep kon worden vergroot met een
aantal gezellige mensen, die graag een partijtje tafeltennis spelen. Indien gewenst,
is er altijd wel iemand aanwezig die U van de nodige tips kan voorzien om het Uw
tegenstander nog lastiger te maken.
Ik wil dan ook onze sponsors, competitiespelende leden, recreanten, junioren,
donateurs, oud leden en eenieder, die ons clubblad leest, het volgende vragen:

Wist u dat... :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arie wel eens een auto aanduwt;
Er uiteindelijk weer Bapao’s waren;
De bus nog steeds rijdt;
Jacinta alweer verledentijd is;
Arie fooien aftroggelt bij tegenstanders;
Er weer gedronken mag worden in de speelzaal.;
Wil Goudriaan weleens moeite heeft met aankleden;
Remco Bont nu ook een vriendin heeft (en wat voor één);
En daarom ook elke keer zijn handdoek vergeet;
De standen van de junioren niet werden bijgehouden, dit in
tegenstelling tot die van de senioren.

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

Babbeltje met...:
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin van Randwijk (vanaf deze editie
zonder Jordi Koster) gesproken met onze trainer voor de jongste jeugd,
schuifspecialist bij uitstek en speler uit team 2 senioren Ab Muilwijk.

1) wie kent iemand die een beetje kan pingpongen (misschien bent U dat zelf
wel), maar de stap naar onze club nog niet heeft kunnen of willen
maken?;
2) maak melding van de mogelijkheden binnen onze club;
3) laat de persoon in kwestie ( via U ) contact zoeken;
4) geef ons de gegevens door en wij leggen contact;
5) stuur ze langs op donderdagavond vanaf 20.15 uur.
Alle benodigde informatie is te vinden helemaal voorin dit clubblad.
Hopelijk kunnen we binnenkort nieuwe gezichten in ons clubgebouw begroeten.
Rest mij nog iedereen een vooral gezond, maar ook sportief, 2004 toe te wensen.

Ab
Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:

Arie Kruijs
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&

Robin

Ab Muilwijk
Ze noemen me Appie maar ook wel eens Muis.
Ik ben geboren op 31 maart 1962.
Stolwijk
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Beroep:
Opleiding:
Partner:
Auto:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde 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:

Communicatie adviseur
Ik heb een atheneum diploma en heb ook de
universiteit afgerond.
Mijn vrouw heet Trudie.
Ik rij in een Golf Variant.
Ik ben spelend lid en geef sinds kort training aan de
allerkleinste op de maandagavond.
Ik ben een allround tafeltennisser met de nadruk op
verdedigen.
Ik ben nog nooit clubkampioen geworden.
Ik speel in het tweede seniorenteam.
2e klasse promotie. Vanaf komend seizoen 2e klasse
afdeling West.
Landelijk C bij de junioren en 1e klasse bij de
senioren.
Het beste dubbel ik met Rob Stigter
Bij de jeugd heb ik wel eens een prijs gewonnen,
maar bij de senioren heb ik nooit aan dit toernooi
meegedaan.
Henk Beljaars haha

NATUURLIJK IS SMASH KC
OOK OP INTERNET
TE VINDEN:

Met alle spelers van het 1e, 2e en 3e team senioren
heb ik erg veel moeite.
Ik ben al 29 jaar lid. Ik ben er 1 jaar tussenuit
geweest vanwege de dienstplicht.
Donic All Play
Friendship
Dat ik nog met veel plezier kan blijven
tafeltennissen.
Nee
Squash
Dat ik ongeveer 5x kampioen ben geworden met de
senioren.
We zijn een keer 2e geworden bij de junioren in de
landelijk C, waarbij we de kampioenswedstrijd
verloren.
Henk Beljaars omdat hij erg veel voor de club doet.
Ik squash en lees veel.
Lasagne
Rode wijn
Sandra Bullock
The Lord of the Rings 1, 2 en 3
Op Texel vind ik het altijd wel leuk.
Geniet NU.
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Bookmark tip

Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
- Alle actuele uitslagen van alle teams, compleet met percentages;
- Meer dan 200 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 te kijken.

WWW.SMASHKC.NL
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