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Van de voorzitter:
De competitie is weer gespeeld en de vakantie komt er weer aan, zo gaat dat bij
een vereniging waarvan wij als bestuur hopen een ieder z’n steentje zal bijdragen
en niet alles op een paar mensen laat aankomen.
De ledenvergadering staat gepland op dinsdag 13 juli 2004, schrijft u dit vast in uw
agenda. Verder is er een leuk initiatief van Arie Kruijs welke start met een duo
competitie ingaande op 3 mei.
Erik Heijkoop is heel erg ver gekomen in de nationale meerkampen. U leest er
alles over in ons clubblad.
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Wist u dat ik vanaf juli 1977 bestuurslid ben en vanaf juli 1981 voorzitter, voor de
snelle rekenaars 23 jaar, en daarvoor van 1977 t/m 1981 secretaris. Ik zie dan ook
25 jaar voorzitter als een mijlpaal en dan als 30 jaar bestuurslid een einddoel. Ik
hoop dan ook dat er tegen die tijd een Smash lid is, welke het voorzitterschap wil
overnemen. Zo kunnen jullie je vast voorbereiden op deze stap. Vanzelfsprekend
zal ik me tot het laatste moment inzetten voor onze club.

Van de redactie

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

Ook deze keer was het weer leuren om de stukjes weer op tijd binnen te krijgen. Bij
het volgende clubblad wordt er gezocht naar een andere en misschien wel betere
oplossing.
In de vorige uitgave kon u nog lezen dat Wil Goudriaan de clubbladen had
gevouwen. Helaas is niks minder waar. Jammer Wil want ik heb inmiddels wel
gemerkt dat je het ook bij deze editie graag had gedaan. Misschien komt het er in
de toekomst toch nog van.
Ad van Os heeft een leuk verhaal gemaakt over de recreanten. Door ruimte gebrek
wordt het bijzondere verhaal van Hermen Verhoef in het volgende clubblad
geplaatst.

Overige

Bestuursmededelingen:

Sponsoring
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- Karel Stetter
- Willem van Holten
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•

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

–

De ledenvergadering wordt dinsdag 13 juli 2004 gehouden in ons clubgebouw,
aanvang 20.30. Bestuur is na een termijn van drie jaar aftredend, maar stellen zich
weer herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.

–

Mochten er leden zijn die zich geroepen voelen zich
verkiesbaar te stellen, dan kunnen die zich
schriftelijk melden bij de secretaris waarna op de
ledenvergadering stemming zal volgen. Een agenda
van de ledenvergadering volgt nog.

–

–

Van de webmaster
Na het vele klussen van de vorige keer was het de afgelopen tijd een beetje zoeken
naar nieuwe mogelijkheden om de site te verbeteren. Ik wil er wel aan bezig
blijven, ook om nieuwe dingen te leren.
Uitslagensysteem
Ik ben weer begonnen aan een nieuw uitslagensysteem. Hierbij worden de
uitslagen niet meer in een textfile opgeslagen zoals nu, maar in de database. Hierbij
is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig een lijst van Smashspelers met
procenten uit te lezen van een bepaald seizoen (of alle), gesorteerd op procenten
uiteraard. Het biedt dus veel meer mogelijkheden, maar ook kan ik uitslagen via
een webpagina toevoegen, wat veel makkelijker en sneller is.
Waar het de vorige keer niet helemaal wou vlotten met dit systeem, is het me nu
wel gelukt. Het begint al aardig vorm te krijgen. Of ik het volgende seizoen al ga
gebruiken weet ik nog niet, ik wil het niet overhaast implementeren met de risico's
(fouten) van dien. Eerst goed testen is belangrijk.

–

–

Menu bijgewerkt
Het menu is nu gemaakt in DHTML, zodat het nu ook in Mozilla werkt.
Bovendien is een drop-shadow toegevoegd, ander grafisch leuks bleek helaas
niet helemaal goed te werken bij iedereen.
Gastenboek veranderd
Smileys toegevoegd en de lay-out is veranderd.
Zoekmachine toegevoegd
Er is een zoekmachine toegevoegd aan de site, gebruikmakend van de diensten
van opper zoekmachine Google.
SQL efficiënter
Toen ik met databases ging werken was mijn kennis over dit onderwerp veel
minder dan nu het geval is. Dat zorgde ervoor dat zoekquery's soms teveel uit
een tabel haalden, andere query's konden gecombineerd worden enz. Het werkt
wel, maar het kan beter ('smerig' geprogrammeerd). De zoekquery's (in SQL)
zijn nu efficiënter.
Titels bijgewerkt
Voorheen stond bij het bezoeken van bijvoorbeeld de lijst met Sponsors (onder
het kopje Informatie) alleen 'ttv Smash KC – Informatie', nu staat er 'ttv Smash
KC – Informatie – Sponsors'. Dat staat weer wat netter.
Meer pagina's in ASP
Sommige pagina's (zoals o.a. de contactpagina) waren nog statische HTML
pagina's, nu worden deze ook via ASP uitgespuugd.

Op de planning staan het nieuwe uitslagensysteem en misschien eens de lay-out
grondig vernieuwen / de site weer eens vanaf de grond opbouwen. Iedere site die je
bouwt zit handiger in elkaar, maar het kost ook wel weer aardig wat tijd. Echter,
school, Linux en met name het studentenleven is ook belangrijk!
Marco Koeleman

Van de sponsorcommissie
Verdere veranderingen:
– HTML standaarden
HTML, de taal die de opmaak van een webpagina beschrijft, hoort te voldoen
aan bepaalde standaarden, opgesteld door de organisatie W3. Voorheen was de
site alleen geschikt voor Internet Explorer, maar nu ook voor o.a. Mozilla. De
site is nog niet 100% volgens de HTML 4.01-standaard, maar dat heeft andere
redenen.
– Poll toegevoegd
Een poll is een enquête over een actuele stelling. Geregeld kunt u uw stem laten
horen over een nieuwe stelling m.b.t. Smash, zoals bijvoorbeeld wie er
kampioen wordt bij de dubbelcompetitie, of de zaalvloer te glad is, of de
Goudse Kampioenschappen bij Smash georganiseerd moet worden enz.

Het is nog altijd moeilijk is sponsoren te vinden voor een
kleine vereniging als de onze. Dat is de afgelopen
maanden zo geweest. Natuurlijk blijven we drukdoende
nieuwe geldschieters te vinden, maar dat is heel moeilijk.
Wel is er een nieuw bord opgehangen van Elmon, maar
dat was Elektrowaard, dus niet nieuw.
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.
Wel zijn wij van plan om in het najaar een nieuw offensief te starten om toch weer
wat extra geld binnen te halen.
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Het (tafeltennis)leven volgens P. Pong

Clubgebouw

Wat ik nu weel meemaakte.
Zoals jullie weten loop ik nog wel eens door Schoonhovens dleven. En als
dlomend kom is toch van zelf op de Vlistelweg telecht. Vaak is dat op de
maandagavond. Het gekke is dat ik dan ook een tas om mijn smalle schoudeltjes
heb. En weet je wat el in die tas zit. Dat wil je niet weten, of toch wel.
TAFELTENNIS-spullen. Gek hé!
Ik bel automatisch aan, deul gaat open “Hallo meneel Pong (ze zeggen meneel
tegen mij!), leuk dat je el weel bent.
Velvolgens woldt je dilect ovelvallen met de vlaag: “doe je ook mee met het duotoelnooi?”
Weet ik veel wat een duo-toelnooi is. Ik ben net ingebulgeeld, en ik hoef niet telug
(HA, Ha, mevlouw Veldonk!!). Maal na enige uitleg van de geweldige olganisatol
van dit toelnooi, leageel ik: “Maal natuullijk doe ik mee!!!”. Ik vind het heel elg
leuk om mee te doen en zekel als ik met die ander H., niet uit Den Haag, mag
spelen. Het zijn wedstlijden tussen teams van twee pelsonen. LEUK!! En daalbij
zijn de stelkste spelels(stels) gekoppeld aan wat zwakkele spelels(stels).
Nu beglijp ik dat op het moment dat ik dit stukje schlijf het Duo-toelnooi als
begonnen is en dat vele Schoonhovense tafeltennissels zijn komen kijken en dat el
spoltief is gestleden.
Weet je wat ik het allelleukste vind, “el ontstaat een soolt velbondenheid ondel die
tafeltennissels”. Het is wel jammel dat uit sommige teams maal zo weinig leden
meedoen. Maal misschien dat dit duo-toelnooi zo leuk is of was dat ook het
volgende jaal weer een duo-toelnooi woldt gehouden en dat ze dan wel meedoen!!!

Zoals u allen weet hebben wij een prachtig clubgebouw en willen wij dit graag zo
houden. Laatst trapte een tegenstander een gat in de wand (dit gebeurde voor de
tweede maal). Ik zag ook een speler met een noodgang z’n batje in het tassenrek
gooien wat echter tegen de achterwand aankwam, gelukkig geen schade maar een
eerder batje heeft die schade wel veroorzaakt.
Ook moet men opletten bij het zitten dat alle stoelen niet tegen de wand staan als
men er op gaat zitten, anders beschadigd je de wanden.
Er is een afspraak dat er geen drank mag in de zaal, toch zie ik regelmatig drank in
de zaal. Meestal zijn dit de tegenstanders, maar ook onze eigenspelers weten van
geen ophouden, die er geen kwaad in zien. Spreek ze er op aan, het mag niet. Ook
word er regelmatig met de batjes op de tafels geslagen, ook door onze eigen
spelers. U mag gerust wat frustraties afreageren, maar niet op de wanden en tafels.
Als dit door het bestuur geconstateerd wordt zult u de rekening gepresenteerd
krijgen.

Gloetjes van uw allel P. Pong.
PS.
OH ja jullie motte auk de groete hebbe van mèn en jullie platvloerse en soms nie te
leize of te vestane vriend Haagse H. ùit de dreive van B……… . As ut zau ùitkom
zâh r weâh een onvollepreze intâhvjoe worde gehâhwe of zèn beleivinge in de
zaumâh, stgand/zon/bieâh en mauie..

Senioren competitie:
Het 1e team heeft het tot de laatste wedstrijd spannend gehouden. In theorie kon
het team nog degraderen en bij winst met een goede uitslag nog 2e worden. Dit
laatste gebeurde echter door met 8-2 van Papendrecht te winnen. Rokus stelde de
overwinning min of meer veilig door z’n drie partijen achter elkaar te spelen en te
winnen. Hij moest dit zo doen omdat hij ook moest tennissen. Met medewerking
van de tegenpartij en Rokus is dit gelukt. Alle partijen bedankt, hierdoor werden
Hans en Peter niet benadeeld door met een invaller te spelen. Ik heb het gevoel dat
jullie in deze promotieklasse je plekje hebben gevonden.
Het 2e team speelde een van z’n beste competities en is de tot de laatste wedstrijd
in de race geweest voor het kampioenschap. Helaas moesten ze in de laatste hun
meerdere erkennen in Kwiek 3, de gebroeders v/d Laan en Geert van Eyk. Het
werd 6-4 voor Kwiek en daardoor werden ze kampioen. Harry welke een
voortreffelijke competitie speelde kon in deze laatste wedstrijd helaas niet pieken,
en laten we eerlijk zijn wat hebben we in de 1e klasse te zoeken (geldt ook voor het
3e team).
Het 3e team eveneens uitkomend in de 2e klasse speelde een redelijke kompetitie
en eindigden op een keurige 3e plaats. Top 1 en Flamingo’s 1 waren te sterk voor
ons. Alle spelers van het team behaalde hun normale niveau, tussen de 60 en 70 %.
Helaas bleef één van het team onder de 50%, waarschijnlijk lag dat aan het batje.
De nieuwe kompetitie speelt hij met een nieuw (snel) rubber, en gaat hij de meeste
procenten spelen zegt hij. Al zijn maten hopen we dat, want dan gaan we
misschien toch nog eens 1e klasse spelen waar ook wij dus niks te zoeken hebben.
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Het 4e team is als tweede geëindigd met slechts 1 punt achterstand op Flamingo’s.
Dat scheelde maar een haartje of ze waren weer terug in de 3e klasse. Met Rob gaat
het weer beter en weet z’n partijtjes weer te winnen. Cees is aan z’n tweede jeugd
bezig en Jan is de constante factor van het team. Het moet de volgende competitie
lukken om terug te keren naar de 3e klasse.
Het 5e team eindigde op een keurige 3e plaats, Bert en André zijn hier de sterke
mannen. Jake heeft het weer een paar keer geprobeerd en is op de weg terug. Joke
ontpopt zich als een gevreesde dubbelspeelster en is met Bert haast onverslaanbaar
in het dubbel.
Eindstanden senioren competitie
Promotieklasse 0.02
Noad 3
Smash KC 1
VVV 4
Rijnsoever 2
Papendrecht 2
Wibats 2

10
10
10
10
10
10

-

64
59
59
52
48
18

2e klasse poule 31
Kwiek 3
Smash KC 2
TOP 2
Kwiek 5
Gouda 2
Vriendenschaar 10

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

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

Gespeeld
21
30
27
30
24
30
15
3
30
24
30
27
30
18
30
24
27
24

Gewonnen
20
25
22
24
19
21
10
2
19
15
18
16
17
8
13
9
6
1

Percentage
95%
83%
81%
80%
79%
70%
67%
67%
63%
62%
60%
59%
56%
44%
43%
37%
22%
4%

2e klasse poule 32
10
10
10
10
10
10

-

66
63
53
53
44
21

4e klasse poule 64
Flamingo’s 5
Smash KC 4
Reeuwijk 3
Vriendenschaar 15
Kwiek 10
TOP 7

Persoonlijke resultaten senioren competitie

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

10
10
10
10
10
10

-

83
71
56
50
27
13

5e klasse poule 62
10
10
10
10
10
10

-

64
63
49
45
43
36

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

De wedstrijd ISV 2 tegen IJsselvogels 2 is niet meer gespeeld.

-7-

In de vorige lijst moest Bert Heijkoop zijn eerste plaats afstaan aan Sjaak
Ouwerkerk. Nu staat Bert weer bovenaan. Opvallend in deze lijst is dat de
bovenste vijf hogere percentages hebben dan de beste speler van vorig seizoen.
Grootste steiger in deze lijst is Cees de Gruijter. Hij steeg van de achtste plaats
naar de derde plaats. Sjaak is de grootste daler. Hij zakte van de bovenste plek naar
de 12e plaats. Vreemd genoeg speelde hij maar 19% minder dan de vorige
competitie.
De competitie begint in week 38 (van 13 tot en met 19 september), de vrije week is
week 43 (van 18 tot en met 24 oktober.

10
10
10
10
9
9

-

72
69
57
42
33
17

Junioren competitie:
Het 1e junioren team, uitkomend in de 1e klasse is tot de laatste competitie
wedstrijd in de slag geweest voor het kampioenschap. Helaas is dit niet gelukt. De
competitie afloop heeft voor de jongens en voor Smash KC een rare nasmaak. Een
uitgestelde wedstrijd van 20 februari werd pas na de competitie op 26 april
gespeeld. Dit strookt niet met de competitieregels maar door omstandigheden kon
dit niet anders, jammer.
Een 2e plaats voor Erik, Robin en Nils is een goed resultaat, misschien hebben ze
ergens punten laten liggen, maar achteraf is het altijd makkelijk redeneren.
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Het 2e team is toch een beetje teleurstellend als 5e geëindigd in de competitie.
Sander, Mark en Remco hebben er uitgehaald wat er in zat. Sander heeft deze
competitie ongelukkig gespeeld. Veel wedstrijden verloor hij in 5 sets, terwijl hij
dikwijls in gewonnen positie stond. Sander misschien heb je bij de senioren meer
geluk. Mark was vorig seizoen nog de beste van zijn team maar kon dat dit seizoen
niet herhalen. Remco keert volgend seizoen terug naar het eerste team omdat Mark
en Sander bij de senioren gaan spelen.

Na het sluiten van de inschrijvingsdatum op 19 april l.l. stonden er maar liefst 19
namen op de lijst en konden er dus 9 teams worden gevormd. ( 1 team van 3 pers. )
Bij het samenstellen van de teams is er zoveel mogelijk op gelet, dat het spelniveau
onderling (tussen de teams) niet al te veel zou verschillen en dat in principe een
seniorlid samen met een juniorlid zou spelen. Het blijft natuurlijk moeilijk om dit
te realiseren, maar volgens mij is deze opzet toch wel aardig gelukt.
De volgende teams zullen de strijd met elkaar gaan aanbinden:

Eindstanden junioren competitie
Poule A:
1e klasse B
ATTC-Freepack 1
Smash KC 1
Treffers 2
Reflex 1
Rijnsoever 2
Rijnsleutels 1

2e klasse C
10
10
10
10
10
10

-

61
59
57
52
38
33

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

10
10
10
10
10
10

-

67
65
54
46
42
26

Persoonlijke resultaten junioren competitie
Naam
Nils van der Waal
Erik Heijkoop
Sander de Leeuw
Robin van Randwijk
Remco Bont
Mark Winkel

Team
1
1
2
1
2
2

Gespeeld
30
30
30
30
30
30

Gewonnen
19
22
16
14
11
11

Percentage
73%
63%
53%
47%
37%
37%

Sorry Mark maar doordat je achternaam met een W begint sta je onder Remco. Of
had ik op voornamen moeten rangschikken? Wel vreemd is dat je vorig seizoen nog
boven aan deze lijst stond.
De competitie begint in week 38, de vrije week is week 43 (van 18 tot en met 24
oktober en de competitie eindigt in week 48.

Zomercompetitie bij Smash KC

Hans Tigges – Andre van der Linden
Arie Kruijs – Sander de Leeuw
Ab Muilwijk/Henk Beljaars – Mark Winkel
Bert Heijkoop – Robin van Randwijk
Marco Koeleman – Marcel Peltenburg
Poule B:
Peter van den Heuvel – Remco Bont
Sjaak Ouwerkerk – Stefan de Ruiter
Rob Stigter – Joke den Besten
Rob Stremme – Erik Heijkoop
In principe zullen we dus vanaf 3 mei 2004, iedere maandagavond op alle 3 de
tafels,de competitie gaan afwerken. Gezien het aantal inschrijvingen is het
natuurlijk onmogelijk om iedereen elke maandagavond te laten spelen (aanvang
wedstrijden 20.00 uur).
Voor de eerste speelavond ontvangen de betreffende spelers/speelsters bericht en
de volgende speeldata worden op het publicatiebord in het clubgebouw gezet. Hou
dus de informatie hierover in de gaten (ook via onze internetsite).
Het zal je wellicht ook niet geheel verwonderen, dat je aanwezigheid op je
speelavonden gewenst/verplicht is, omdat je anders je teamgeno(o)t(e) dupeert,
alsook de tegenstanders en vervolgens ook nog eens een keer het wedstrijdschema
volledig in de war schopt en daar zit niemand op te wachten.

Omdat het gedurende de zomermaanden veelal een stille boel is in ons clubgebouw
is het idee ontstaan om vanaf 3 mei 2004, iedere maandagavond, een onderlinge
competitie te organiseren. De wedstrijden zullen worden afgewerkt door teams
welke bestaan uit 2 personen (een zogenaamde duo-competitie).

Het is de bedoeling, voordat eenieder van een welverdiende vakantie gaat genieten,
in ieder geval de poulewedstrijden afgewerkt te hebben. Dit zal tot ongeveer half
juni as gaan duren. Mits er niet al teveel wedstrijden niet kunnen doorgaan op de
vastgestelde data. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit.
Tevens zou het EK voetbal roet in het eten kunnen gooien. Iedereen hoopt
natuurlijk op een super toernooi van het Nederlands elftal.
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Rest mij nog de deelnemers nogmaals te attenderen op de publicaties in het
clubgebouw en onze internetsite en iedereen een prettige en sportieve competitie
toe te wensen, waarbij het uiteraard aan de nodige gezelligheid perse niet mag
ontbreken.
Arie Kruijs

Van de recreanten:
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor ons clubblad. De moeilijkheid is dat
alles over de "donderdagavond" al is gezegd door mijn mede recreantspelers. Ik
ben namelijk een recreant, vandaar.
Maar laat ik mij eerst voorstellen. Ik ben Ad van Os en als dit wordt gelezen
inmiddels 62 jaar oud en sinds mensenheugenis lid van Smash. Toen Arie Kruijs in
de jaren - ik meen - tachtig van de vorige eeuw, de recreantenavond nieuw leven
inblies was ik één van de eersten die zich aanmeldde en kort daarna de wat wij nu
kunnen noemen de "Die-Hards" van de donderdagavond.
Een vaste kern van nu wat oudere en jammer genoeg alleen "heren", die gezellig
een partijtje slaan, wat kletsen en de wereld trachten te verbeteren en daarbij wat
drinken om de clubkas te spekken. Het systeem wat wij daarbij hanteren is simpel
maar doeltreffend. Degene achter de bar zet de namen op een papier met daaronder
wat er gebruikt wordt en aan het eind van de avond wordt er afgerekend op basis
totaal prijs delen op aantal deelnemers en het gekke is dat het bijna altijd op
hetzelfde bedrag uitkomt. Dit fenomeen heeft zelfs de aandacht getrokken van
onze voorzitter die tevens de penningmeester is, maar ook hij moest toegeven dat
het systeem goed werkt.
Nu wat over mijzelf, mijn speelstijl is iets wat ik alleen van horenzeggen heb, ik
sta als een rots achter de tafel en probeer mij maar van mijn plaats te krijgen, dus
een soort "aanvallend - verdedigend" speltype. Toch score ik menig punt met deze
benadering van het tafeltennisspel, die zoals ik begreep uit snel voetenwerk en snel
een punt maken bestaat,want tenslotte wint degene die het eerst nu - nieuwe regel de elf punten heeft en tenminste twee punten meer heeft als zijn tegenstander. Ik
stop met het uitleggen van de spelregels daar weten jullie - lezers - alles van.

Tenslotte wil ik eindigen met een oproep vooral gericht aan de jeugd. Stuur je
ouders eens langs om een balletje te slaan, wij kunnen best nog wat mensen
gebruiken. Ik ben zelf de laatste tijd wat minder gekomen door privéomstandigheden. Ik ben namelijk weer stapel verliefd geworden en zoiets moet je
koesteren. Straks als Ineke - zo heet ze - en ik gaan samenwonen op de Vlisterweg
dan ben ik weer iedere donderdagavond aanwezig.
Als laatste wil ik zeggen dat de donderdagavond zonder onze "mascotte" want zo
noem ik Arie Kruijs niet zo succesvol zou zijn geweest, immers hij is en blijft de
drijvende kracht. Ook nu komt hij weer met nieuwe ideeën om de vereniging
nieuw leven in te blazen. Arie bedankt!
Sportieve groeten,
Ad van Os

Kwartfinales jeugdmeerkampen:
Erik Heijkoop is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de
meerkamp. Na eerder vijf schiftingen te hebben overleefd was de tegenstand in
Leimuiden iets te sterk. In gezelschap van zijn trainer Peter v/d Heuvel waren zij
zonder enige illusie afgereisd, want dat hij zover zou komen was op zich al een
verrassing. In Utrecht wist hij zich nog net te plaatsen, want ook toen was geheel
Nederland aanwezig, maar nu kwamen de echte kanonnen aan de tafel.
Tijdens zijn eerste wedstrijd stond hij stijf van de zenuwen, maar ondanks dat wist
hij goed partij te geven. Helaas moest hij in vijf games de winst aan zijn
tegenstander laten. Iets teleurgesteld maar de zenuwen nu kwijt was ook zijn
tweede partij er een die beide kanten op kon. De winst had hij kunnen grijpen maar
het geluk liet hem in de steek en ook deze partij werd met minimaal verschil
verloren. Opvallend was hoe rustig de twaalf jarige bleef, waar hij anders nog wel
eens zijn kop in de wind kan gooien bleef hij nu de positieve kant in zien. Met nog
drie wedstrijden te gaan was er nog van alles mogelijk, maar toen ook nummer drie
verloren ging was het duidelijk dat eraan de zege tocht door het land een einde was
gekomen.

Nu terugkomend op de donderdagavond, de recreantenavond en ik kan het niet
laten te herhalen een gezellige avond, ondanks dat het de laatste tijd stil is heb ik
persoonlijk veel aan deze avond te danken. In 1994 toen mijn vrouw plotseling
overleed is de donderdagavond voor mij een anker geweest. Een avond waarnaar ik
uitkeek, dan ontmoette ik immers weer de mensen waarmee ik kon lachen, die er
klaarstonden als je je verhaal kwijt wilde, die je een luisterend oor gaven. Een
avond waar je weer mens onder de mensen voelde, dus niets ten nadele van deze
recreantenavond, in tegendeel.

Ondanks dat hij geen enkele partij winnend wist af te sluiten was Erik niet
teleurgesteld, want zoals hij zelf zij, "Ze waren nu echt heel goed en ik heb gedaan
wat ik kon, maar ondanks dit verlies heb ik weer veel geleerd."
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Nieuwe leden / vertrokken leden:

Wist u dat ... :
•
•
•
•
•
•

Bij de junioren verwelkomen we bijna zeker weer een dame. Haar naam is Karin
Raaymaker en komt oorspronkelijk uit de buurt van Rozendaal. Door haar studie
op de vakschool verblijft ze doordeweeks in Schoonhoven.
Ook bijna zeker is dat Gerard Krijgsman de jeugd komt versterken. Middels wat
lobby werk van Nils, Bert en Peter pakte Gerard zijn batje weer uit het stof nadat
hij een jaar geleden stopte bij TOP.
Bij de recreanten hebben we afscheid genomen van Frans van Breukelen.

•
•
•
•
•

Goudse kampioenschappen 2004
Het jaarlijkse Goudse Kampioenschap zou dit jaar niet voor de voorjaarscompetitie
worden gespeeld maar daarna. Op de internetsite van Gouda kunt u lezen dat dit al
maanden wordt aangekondigd. Helaas is het hier bij gebleven. Of het dit jaar nog
gaat gebeuren is de vraag. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn kunt u dit lezen op
onze internetsite.

Ook Remco weer vrijgezel is;
Wil Goudriaan echter geen moeite heeft met uitkleden;
Alle wedstrijden om 20.00uur horen te beginnen;
Arie bij Kwiek voor een lege bierpomp heeft gestaan;
Er steeds meer mensen thuis douchen;
In Frankrijk de teams bestaan uit 4 spelers en bij 1 wedstrijd dus
18 games worden gespeeld (incl. 2x dubbels);
Marcel het liefst een best of 10 speelt; ??
Ook Peter wel eens zijn handdoek vergeet;
Hans en Arie graag scrabbelen terwijl Pieter graag korfbalt;
André kampioen is geworden van de Oudestraat van Papendrecht;
Rob Stigter om een andere partner heeft gevraagd voor de
duocompetitie.

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

Bedrijfsavondje
Babbeltje met...:
Vrijdagavond 23 april was er weer een gezellig bedrijfsavondje van de firma
Elmon uit Groot-Ammers, de werkgever van Peter van den Heuvel. Elmon
(voorheen Elektrowaard) is inmiddels alweer een paar jaar sponsor van Smash.

In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin van Randwijk (rechts) gesproken
met trainingsmaatje Sander de Leeuw.

Door sponsoring van Smash wordt de mogelijkheid geboden om 1x per jaar te
komen tafeltennissen. Wilt u ook komen tafeltennissen met een aantal collega’s
vraag dan aan Hans Tigges (htigges@smashkc.nl) naar de voorwaarden.

Jarig in deze periode zijn:
4 mei
13 mei
21 mei

Wil Goudriaan
Erik Heijkoop
Peter van den Heuvel

3 juni
8 juni
19 juni

Rob Stremme
Jake Constable
Rob Stigter

Naam:
Bijnaam:
Geboren:
Woonplaats:
School:
Opleiding:
Vriendin:
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Sander de Leeuw
Ik heb geen bijnaam.
7 augustus 1986 te Gouda.
Schoonhoven
Ik zit op het Gildevaert te Nieuwegein.
Havo
Op dit moment heb ik geen vriendin.
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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
tafeltennis:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Bewondering voor:
Hobby’s:
Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Beste film:
Vakantie:
Levensmotto:

Ik ben jeugdspeler en open meestal het clubgebouw
op de maandagavond.
Allround met de nadruk op verdedigen.
Ik ben een keer eerste geworden in de B-poule.
Ik speelde in het tweede jeugdteam. Volgend
seizoen speel ik waarschijnlijk in een nieuw te
vormen seniorenteam.
Dat was 2e klasse.
Ook 2e klasse.
Ik dubbel het beste met Remco Bont.
Daar heb ik nog nooit aan meegedaan.

>>
Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC
OOK OP INTERNET
TE VINDEN:

Dat is natuurlijk Erik Heijkoop.
Met Nils van der Waal heb ik erg veel moeite.
Ik ben ongeveer 4 jaar lid van Smash.
Butterfly
Butterfly Sriver
Ik hoop volgend seizoen kampioen te worden in de
seniorencompetitie.
Totaal niet.
Voetbal vind ik erg leuk om naar te kijken.
Toen ik winnaar werd van de B-poule tijdens het
juniorenclubkampioenschap.
Dat ik won van de latere clubkampioen van 2002,
maar niet door de poulewedstrijden kwam.
Mijn ouders.
Ik kijk in mijn vrije tijd graag naar voetbal.
Pasta vind ik erg lekker.
Bier
Dat is Jessica Simpson.
Tears of the Sun
Op Mallorca vind ik het helemaal geweldig.
Pluk de dag.

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.
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