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Van de voorzitter:
Als u dit clubblad ontvangt is het nieuwe jaar reeds aangebroken. Wij
wensen dan ook een ieder een goed 2007 toe en voor Smash KC wat
sportieve resultaten, want die hebben we hard nodig.
Gelukkig was er het afgelopen seizoen ook nog een hoogtepunt door het
kampioenschap van team 4. Zij promoveerden van de vierde naar de
derde klasse. Proficiat mannen.
Verder bestaan we in augustus 2008 40 jaar. Wij zullen op de
ledenvergadering van 9 januari 2007 een jubileum commissie
samenstellen welke de festiviteiten zal voorbereiden. Dat zal dan
gelijktijdig plaatsvinden met mijn afscheid als voorzitter. Na ruim 30
jaar zal ik het stokje doorgeven aan de leden, welke een opvolger zullen
kiezen in 2008.

Van de redactie:
De redactie heeft het deze keer redelijk makkelijk gehad. Alle stukjes
waren op tijd en zeer uitgebreid. Iedereen weer bedankt voor zijn werk.
Van Robin kreeg ik een vraag of er zog mensen graag in “Babbeltje met”
willen komen te staan. Het zou toch zonde zijn als we deze rubriek niet
meer terug zien.

Bestuursmededelingen:
•

•

•
•
•

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.
Ondanks dat iedereen het wel weet is het nog steeds
verboden om drank mee te nemen in de zaal. Dus ook niet op
de teltafels.
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.
Wil diegene die de deur op slot doet erop letten dat ook het
licht in de douche uit is. Het komt regelmatig voor dat dit
blijft branden.
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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Internet poll
Zoals eerder vermeld staat er al geruime tijd een poll op onze
internetsite. De laatste drie staan hieronder vermeld.
Moet Henk (of Gon) de tosties zelf blijven maken?
Aantal stemmen 11
Uitslag :
Ja
10
Nee
1
Wie wordt er clubkampioen?
Aantal stemmen 14
Uitslag :
Rokus van der Bas
Peter van den Heuvel
Sjaak Ouwerkerk

4
9
1

Doet u volgend jaar mee aan het kersttoernooi?
Aantal stemmen 16
Uitslag :
Ja natuurlijk
13
Misschien
1
Alleen als er bekers zijn
1
Nee
0
Ik ben geen lid
1
(bijgewerkt tot 2-1-2007)

Senioren competitie:
Het eerste team speelde dit jaar voor het eerst na lange tijd zonder
Rokus en een klasse lager dan normaal. Ab, Harry en Rob vervingen dus
Rokus (maar ook Nils) en starten de competitie dus samen met Peter.
Het verschil tussen een klasse lager was snel bekend bij Ab, Rob en
Harry maar ook Peter kon niet beloven dat hij alles zou winnen. Er
waren een hoop partijen die nipt werden verloren en dus kwam ook
degradatie ter sprake. Met nog twee wedstrijden te gaan moest er twee
keer worden gewonnen tegen Docos en Pijnacker. Docos werd het
eerste slachtoffer en ging met een 8-2 nederlaag terug naar Leiden. Nu
moesten er nog minimaal 7 punten werden gehaald tegen Pijnacker.
Gelukkig konden we superinvaller Rokus nog een keer gebruiken. Mede
dankzij zijn winstpartijen haalde we ook nu een 8-2 overwinning en
zodoende bleven wij gespaard voor degradatie. Rokus nogmaals
bedankt. Voor Harry bleek het tafeltennissen wederom niet te
combineren met zijn werk en verlaat zodoende het team en de club.
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Het tweede team, uitkomend in de tweede klasse met Arie, Henk, Pieter
en Sjaak en stand-in Rokus begon sterk met een daverende overwinning
van 8-2 op Xerxes en werd er gekscherend al over een kampioenschap
gesproken. De domper kwam al snel tegen NOAD met een 7-3 verlies.
Bij die wedstrijd viel het sterke spel op van Sjaak. Hij wist 2
winstpartijen te behalen waarvan 1 op een speler welke er maar 1
verloor in de hele competitie en dat was van Sjaak. Helaas raakte Arie
na deze wedstrijd geblesseerd al heeft hij aan het eind van de
competitie nog een wedstrijd meegespeeld omdat we anders met 2 man
moesten spelen. Na de eerste helft van de competitie stonden we op de
tweede plaats, met steun van Rokus, maar de teams op plaats 2 tot en
met 5 stonden vlak bij elkaar met enige punten onderling verschil. De
tweede helft van de competitie verliep niet goed. We bakten er, behalve
Rokus, helemaal niets meer van. We kwamen uiteindelijk1 punt te kort
in de laatste wedstrijd tegen Oude Tonge. Het werd 5-5 waar een 6-4
overwinning genoeg was geweest om niet te degraderen. Met 43 punten
is het zuur om te degraderen maar laten we hopen dat we weer snel
terug zijn in de tweede klasse.
Ook voor het derde team zou het een zwaar seizoen worden. Helaas
kregen we via www.smashkc.nl niet alle uitslagen (4 maar) door zodat
we niet een geheel beeld konden krijgen van onze mannen. Aan het eind
van de competitie kwamen ze 3 punten te kort voor een vijfde plaats.
Dit team speelt dus volgend seizoen een klasse lager en zal ook het
teamnummer lager zijn dan dit jaar. Volgend seizoen zijn zij het vierde
team. Mannen zorg dat jullie volgend seizoen weer een sterk seizoen
spelen zodat jullie een seizoen later weer gewoon op jullie niveau
kunnen spelen want jullie horen wel gewoon in de vierde klasse te
spelen. Succes.
Omdat Sander de Leeuw besloten had in het najaar van 2006 niet meer
te willen tafeltennissen werd Peter de Heij van team 3 naar team 4
geplaatst, uiteraard in onderling overleg.
Meteen bij aanvang van de competitie werden we geconfronteerd met
een tweetal speelavonden waarbij Marco niet aanwezig kon zijn in
verband met een cursus in Engeland vanwege zijn nieuwe baan. Die
gozer komt zo nog eens ergens toch. Gelukkig waren onze
tegenstanders genegen de wedstrijden te verplaatsen zodat hij er wel bij
kom zijn. De eerste thuiswedstrijd was een regelrechte overwinning
alleen liep de dubbel nog niet zo lekker. Moesten we dus wat aan gaan
doen. De eerste uitwedstrijd werd een avond om gauw te vergeten,
Marco had zijn batje vergeten en wij leden een daverende nederlaag.
Robin was de enige die overeind bleef in die strijd. Gelukkig zijn wij nog
jong en veerkrachtig, dus gingen we de volgende wedstrijden met veel
enthousiasme en zelfvertrouwen tegemoet. Er werd gewonnen of
gelijkgespeeld en al gauw stonden we bovenaan het lijstje als koploper
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genoteerd, waardoor we steeds meer zelfvertrouwen kregen. Tot aan de
uitwedstrijd bij Pitt. Jongens jongens wat speelden die een heel andere
wedstrijd dan bij ons thuis. Ook hier was Robin de meest constante
speler. Toen de laatste thuis wedstrijd tegen IJsselvogels. Een zeer
sympathiek team die de lol hoog in het vaandel hebben staan. Spanning
ten top want er waren nog 4 teams in de race voor het kampioenschap.
Wij, IJsselvogels, Pitt en Top.
Gedurende de avond was er druk telefonisch overleg met de kantine van
de Vriendenschaar, daar speelde namelijk Pitt en deze ploeg zou het
meest kunnen profiteren bij een nederlaag van ons team. Gelukkig voor
ons bleef ook Robin nu weer de sterkste, was de overwinning met 6-4
van Pitt niet voldoende om ons te bedreigen en was Top niet in staat tot
een megaoverwinning op hun tegenstander. Mede door onze invaller
Jasper die voor ons 3 keer heeft ingevallen en ook punten wist te scoren
zijn wij met 2 punten verschil kampioen geworden, waarbij er toch
champagne werd geschonken en er dolle vreugde was bij Peter. Nu
verder als team 3 en een klasse hoger.
Voor het vijfde team, bestaande uit André, Jake, Arjan en Jasper, heeft
het avontuur in de 5e klasse maar één seizoen mogen duren.
Vlak voor de zomer was het team voor het eerst gepromoveerd naar
deze klasse en men hoopte met handhaving op een stuntje. Helaas is dit
net niet gelukt, ondanks een paar invalbeurten van Jasper met een
100% score. Samen met TOP werd fel gestreden om de vijfde plaats,
maar uiteindelijk wisten de Haastrechters met vier punten meer haar
naaste concurrent af te schudden.
Team 5 kijkt reikhalzend uit naar het komende seizoen, waarin ze een
niveautje lager een gooi gaan doen naar de 1e plaats. Met het fanatisme
van André, het doordachte spel van Jake, het enthousiasme van Arjan,
de terugkeer en inzet van Joke, de bijdrage van Jasper én iets minder
pech (vooral bij André die veel 5-setters nipt verloor en ook nog eens
zijn batje brak tijdens een wedstrijd) zit die koppositie er zeker in.
Eindstanden senioren competitie
2e klasse poule 2.1
Dordrecht 3
het Centrum 1
Smash KC 1
Pynacker 1
Docos 3
De Sprint / Honda 4

2e klasse poule 2.3
10
10
10
10
10
10

- 62
- 59
- 49
- 47
- 44
- 39

Noad 5
Play Fair 3
Papendrecht 2
Oude Tonge 1
Smash KC 2
Xerxes 1
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10
10
10
10
10
10

-

78
55
51
45
42
28

4e klasse poule 33
TOGB 10
Reeuwijk 1
Flamingo’s 3
TOP 7
Vriendenschaar 12
Smash KC 34

4e klasse poule 32
10
10
10
10
10
10

- 74
- 64
- 50
- 41
- 37
- 34

10
10
10
10
10
10

- 77
- 56
- 52
- 43
- 38
- 34

Smash KC 4
Pitt 75 4
TOP 6
IJsselvogels 1
Flamingo’s 4
Vriendenschaar 9

10
10
10
10
10
10

-

57
55
53
52
44
39

5e klasse poule 62
Vriendenschaar 14
Ilac 7
Kwiek 9
ISV-Gouda 4
TOP 9
Smash KC 5

Persoonlijke resultaten senioren competitie
Naam
Jasper Stetter
Peter van den Heuvel
Rokus van der Bas
Robin van Randwijk
Peter de Heij
Marco Koeleman
Jan Lindsen
Arie Kruijs
Cees de Gruyter
Pieter van der Bas
Sjaak Ouwerkerk
André van der Linden
Jake Constable
Rob Stigter
Ab Muilwijk
Harry van de Broek
Rob Stremme
Arjan Versluijs
Henk Beljaars

Team

Gespeeld

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

6
24
15
30
27
24
30
9
30
27
21
27
30
27
24
9
30
27
18

Gewonnen Percentage
6
21
13
21
15
13
16
4
13
11
8
10
11
7
6
2
4
3
1

100%
87%
86%
70%
55%
54%
53%
44%
43%
40%
38%
37%
36%
25%
25%
22%
13%
11%
5%

Deze keer staat super invaller Jasper Stetter bovenaan deze lijst. De
laatste twee seizoenen stond hij ook al vrij hoog namelijk op een derde
plaats. Nu heeft hij als speler van team 5 een 100% score gehaald en
als invaller van team 4 (dat kampioen is geworden) 33%. In het vierde
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won Jasper 3 van de 9 partijen en was present toen het vierde team
kampioen werd.
Nieuw in deze lijst zijn Marco Koeleman (terug van weggeweest) en
Arjan Versluijs. Opvallend is dat alle spelers van het tweede team
omhoog zijn gegaan terwijl ze vorig seizoen allemaal nog zakten.
Mannen ga zo door. Ook opvallend is dat Henk vorig seizoen nog de
beste slechtste was in zijn team, nu is hij de slechtste beste. Begrijpt u
het nog. De grootste daler van vorig seizoen (-17) is dit seizoen de
grootste steiger. Arie gaat 9 plaatsen omhoog van de 17e naar de 8e
plaats. Arie gefeliciteerd met je sprong in de lijst. De grootste daler is dit
seizoen Rob Stigter. Hij zakte 12 plaatsen van de 2e naar de 14e plaats.
Als we naar de procenten kijken is ook daar Arie de grote man. Hij steeg
met 27% naar 44%. De grootste daler in de procenten is ook hetzelfde
als de tabel hierboven. Rob Stigter zakte met maar liefst 62% van 87%
naar 25%. Geen record Rob want die eer is voor Arie. Die zakte vorig
seizoen nog 76%. Dit seizoen speelden we met 5 teams 217 punten bij
elkaar. Dat is een gemiddelde van 43%. Met 19 spelers (2 minder dan
vorig seizoen) speelden we een gemiddelde van 44% bij elkaar. We
zakken dus wederom in het gemiddelde. Najaar 2005 : 57% en voorjaar
2006 : 48%.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we volgend seizoen allemaal
stijgen in welke lijst dan ook.
Voorlopige indelingen senioren competitie
2e klasse poule 2.5

2e klasse poule 2.8

Smash KC 1
Rijnsoever 3
Xerxes 1
Taverzo 5
TogMeerServices 2
St H/TSB 2

Smash KC 2
TOGB 3
Papendrecht 4
De Sprint/Honda 3
TOP 2
HBM Taveri 2

3e klasse poule 31

5e klasse poule 62

Smash KC 3
Pitt 75 2
Kwiek 4
Trefpunt 1
TOP 3
TOP 5

Smash KC 4
OTTV 3
Taverzo 17
ATTC Freepack 9
TOP 9
ISV-Gouda 4
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6e klasse poule 63
Smash KC 5
ISV-Gouda 5
OTTV 4
IJsselvogels 2
TOP 10
Reeuwijk 4

Clubkampioenschappen 2006
Door allerlei omstandigheden was de deelname aan ons kersttoernooi,
cq clubkampioenschappen, minder bezet als in andere jaren. Dit deed
gelukkig niets van de gezelligheid af. Door Jan en dochter Laura was de
boel vrolijk versierd zodat de kerstsfeer er al vroeg in zat. We begonnen
iets later omdat onze organisator qua spelschema nog het één en ander
moest kopiëren, maar dat kon de pret niet drukken.
De wedstrijdleiding had een aantal spelregels opgesteld. Opmerkelijk
was wel de laatste van de zeven die we u nogmaals willen laten lezen
om in de toekomst geen verwarring te voorkomen.
Deze regels/mededelingen gelden voor iedereen dus ook voor :
Recreanten, Schotten, Belgen, Voorzitters, (Ex) wedstrijdsecretarissen,
Cabauwenaren, MDB-ers, Marathonlopers, Skoda-rijders, Feyenoorders,
Webmasters en mensen die partijen winnen die ze helemaal niet spelen.
In de A-poule waren 8 en in de B-poule 5 deelnemers. Na de koffie werd
iets na tienen het startschot gegeven door Jan. Alles verliep vlekkeloos
en waren er hele mooie partijen bij in zowel de A- als de B-poule.
In de B-poule werd een vijfkamp gespeeld met voor het eerst een
wisselbeker. Tot ieders verbazing wist Arjan Versluijs daar beslag op te
leggen door al zijn tegenstanders te verslaan en dus duidelijk recht
heeft op deze beker. Tweede werd André en derde werd Jake. Dus het
hele vijfde team viel in de prijzen. Geweldig mannen.
Het dubbel werd in twee poules gespeeld waarin Ab en Peter de eerste
poule wonnen en Arie en Rokus de tweede. Deze “gelegenheidskoppels”
speelden dus de finale. Ondanks de blessures van Arie wist hij toch
samen met Rokus beslag op de titel te leggen door Ab en Peter met 1210 in de vijfde game te verslaan. De derde plaats werd verrassend
gewonnen door Marco en Robin. Zij maakten een 2-0 achterstand goed
tegen Sjaak en Henk en zodoende toch nog met 3-2 te winnen. Mannen
nogmaals gefeliciteerd.
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In het enkelspel van de A-poule kwamen Rokus (winnaar van de laatste
drie edities, Peter, Ab en Sjaak in de halve finales. De geplande finale
zou tussen Rokus en Peter gaan maar daar dacht Ab anders over. Ab
zorgde voor de grote verrassing van deze dag door Rokus met 3-0 te
verslaan. Bij Rokus zat het even flink tegen. Peter had gewonnen van
Sjaak zodat de derde plaats een strijd werd tussen Rokus en Sjaak.
Rokus won en legde zo beslag op de derde plaats.
De finale tussen Peter en Ab werd een eenvoudige 3-0 overwinning voor
Peter die duidelijk wel weer eens clubkampioen wilde worden. Ab had
waarschijnlijk al zijn energie en kruit in de halve finale gestoken tegen
Rokus. Toch mogen we zijn prestatie, de tweede plaats, de beste in de
afgelopen jaren niet onder stoelen of banken steken. Ab een geweldige
prestatie waar we veel bewondering voor hebben.
Peter werd na vier jaar en voor de achtste keer in successie weer
clubkampioen. Een ongeëvenaarde prestatie welke uniek is bij Smash.
Peter proficiat.
De prijsuitreiking werd ditmaal niet door onze hoofdsponsor Cees Flipse
gedaan welke was verhinderd maar door de voorzitter welke Jan en
Laura bedankte voor de voortreffelijke bediening en de organisatie van
het toernooi met behulp van Rokus.
De prijswinnaars bleven nog even nagenieten onder het genot van een
drankje aangeboden door onze sponsor. Een geste welke erg op prijs
werd gesteld. Al met al weer een geslaagd kersttoernooi.

Nieuwe / vertrokken leden
Harry van de Broek heeft na 21 jaar Smash verlaten. Harry kon zijn
werkuren van ongeveer 90 (??) uur per week niet meer combineren met
tafeltennissen. Als de uren weer wat minder worden ben je altijd welkom
Har.

Wist u dat ... :
•
•
•

•
•

•
•
•

Ab nog steeds geen voicemail heeft;
Arie graag gele kaarten uitdeelt;
Willem alweer 25 jaar met Adrie is getrouwd;
Dit jaar Arie en Dinie ook 25 jaar zijn getrouwd;
Arjan Versluijs FC Utreg supporter is;
Er steeds meer Belgen onze site bezoeken;
Peter de Heij 200km/uur reed in zijn oude Opel Kadet;
De zoon van die hardrijder Smash komt versterken.
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Babbeltje met... :
In deze editie van “Babbeltje Met” heeft Robin gesproken met onze
nieuwe clubkampioen in de B-poule, enthousiast lid van team 5 en altijd
aanwezig op de maandag en donderdagavond Arjan Versluijs.

Naam

Aart Jan Versluis, roepnaam Arjan

Bijnaam

Ze noemen me wel eens lange of gespierde
spijker

Geboren

06-09-1986

Woonplaats

Ik woon in Schoonhoven

Opleiding / school

Na eerst de HAVO succesvol te hebben afgerond
op de Willem de Zwijger, zit ik nu in het vierde
jaar van Commerciële Economie

Partner

Ik heb helaas (nog) geen vriendin

Functie bij Smash KC Speler van het vijfde team
Soort tafeltennisser

Allround, met de nadruk op de aanval

Clubkampioen

Afgelopen kersttoernooi ben ik kampioen enkel
geworden van de B-poule

Team

5e team

Klasse

6e klasse omdat we gedegradeerd zijn

Hoogst gespeelde
klasse

5e klasse bij de senioren.

Goudse
kampioenschappen

Daar heb ik nooit aan deelgenomen.

Makkelijkste
tegenstander

Met Paul Süren onze Duitse recreant op de
donderdagavond heb ik geen enkele moeite

- 10 -

Moeilijkste
tegenstander

Van Sjaak Ouwerkerk kan ik het nooit winnen

Hoe lang al lid

Ik ben lid vanaf augustus 2005, dus nu zo’n 1.5
jaar

Merk batje

Donic persson powerar

Merk rubber

Op mijn forehand heb ik Butterfly tackiness-d
en op mijn backhand Stiga chope & drive

Ambities

Ik hoop weer snel terug te keren in de vijfde
klasse

Bijgelovig

Nee, totaal niet

Mooiste sport na
tafeltennis

Ik houd erg van voetbal, met FC Utrecht in het
bijzonder. En verder speel ik midgetgolf bij WIK
in Lexmond.

Hoogtepunt

Dat ik winnaar was van de B-poule afgelopen
kersttoernooi en dat ik mijn eerste enkel partij
in de competitie won

Dieptepunt

De degradatie naar de 6e klasse was voor mij
een echt dieptepunt

Bewondering voor

Mijn vader en moeder bewonder ik erg omdat
ze altijd voor me klaarstaan

Hobby's

Ik kijk graag naar voetbal, ik houd ook erg van
autorijden, fietsen met vrienden vind ik erg leuk
en met computeren vermaak ik me ook altijd
wel goed

Favoriete eten

Lamshaas met pasta en mascarponesaus vind ik
erg lekker

Favoriete drank

Cola en sinas

Mooiste vrouw

Die kom ik nog tegen

Vakantie

In Tsjechië was het fantastisch

Levensmotto

Geniet van elke dag
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Adverteren doet
verkopen!
Uw advertentie
hier?

Neem contact op met
Smash KC of kijk op
www.smashkc.nl
onder Informatie,
Sponsormogelijkheden

>>

Bookmark tip

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN:
Inclusief:
- Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000);
- Actuele uitslagen van alle teams, percentages, gemiddelden en meer;
- Ongeveer 225 links naar tafeltennisverenigingen in Nederland;
- Foto’s van diverse evenementen binnen Smash KC;
- Uitgebrachte clubbladen vanaf de derde editie 2002;
- Een gezellig gastenboek;
- Een actuele poll waar u op kunt stemmen;
- Een routebeschrijving naar het clubgebouw voor uw tegenstander;
- Veel andere informatie over onze vereniging.
Dus de moeite waard om te kijken.

WWW.SMASHKC.NL
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