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Van de voorzitter: 
 
De zomer komt er weer aan, al moeten we bij dit schrijven nog wel even 
wachten op betere temperaturen om in vakantiestemming te komen. 
 
Inmiddels zijn alle uitnodigingen voor het 40-jarig jubileum verzonden 
aan de ereleden, leden, recreanten en sponsor. Wij verzoeken u, mocht 
u dat nog niet hebben gedaan, het strookje in te leveren via ons 
clubgebouw of via de e-mail. Wij beloven u dat het een geweldig feest 
zal worden. 
 
Tevens wil ik Smash 4 feliciteren met het kampioenschap in de zesde 
klasse. Het team dat bestaat uit Arjan, André, Jake en Jasper hebben 
voor deze prestatie gezorgd. Omdat alle teams op dezelfde dag moesten 
spelen kon helaas niemand van het bestuur aanwezig zijn bij jullie 
kampioenschap. 
 
Ook wil ik iedereen er op wijzen dat tafeltennissen, mede door zijn 
snelheid, een zeer geconcentreerde sport is. Als iemand uit z’n 
concentratie wordt gehaald is dit erg vervelend en kan dat je je partij 
kosten. Laten we dus rekening met elkaar houden want per slot spelen 
we allemaal voor ons plezier op onze vrije avond. 
 
Ik hoop dat een ieder 20 september op de kalender heeft staan om ons 
jubileum te vieren. Ruim voor deze datum ontvangt u verdere 
informatie. 
 
Ik wens u allen een prettige vakantie toe met een behouden thuiskomst. 
 

Henk Beljaars 
 

Van de redactie: 
 
Ondanks een zware verbouwing en verhuizing van mezelf is het weer 
gelukt om een goed gevuld clubblad te maken. Een clubblad met 20 
bladen is alweer een tijdje geleden. 
 
Iedereen die de moeite heeft genomen om een stukje over zijn eigen 
team te schrijven wil ik bij deze nogmaals bedanken. Super mannen. 
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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 s.v.p. door aan onze ledenadministratie. 

 

Notulen ledenvergadering 
 
Datum vergadering: 8 januari 2008 
Datum notulen: 12 januari 2008 
Notulist: Ab Muilwijk 
 
1. Opening 
Voorzitter Henk Beljaars opent de vergadering om 20.20 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Ondanks enkele afmeldingen (Jan, Jasper) 
is er een goede opkomst. 
 
2. Naar aanleiding van de ledenvergadering d.d. 9 januari 2007 
Arie heeft een aantal artikelen bij Het Kontakt ingeleverd, maar behalve 
het mooie artikel over Karel heeft dit slechts enkele zinnen in de krant 
opgeleverd. Tafeltennis is duidelijk geen issue in de pers en Het Kontakt 
beperkt zich tot eerste teams. 
Arie stopt met het aanleveren van artikelen, Henk bedankt hem voor 
zijn inspanningen. Peter stelt dat stukjes voor de website en/of het 
clubblad natuurlijk altijd welkom zijn! 
Dit jaar bestaan we 40 jaar, een artikel over de geschiedenis van Smash 
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zal waarschijnlijk wel geplaatst gaan worden, maar het is handig om dit 
van tevoren in de week te zetten. 
 
3. Onderhoud gebouw 
Zaterdag 17 mei staat in het teken van gezamenlijk onderhoud: schuren 
en schilderen boeiborden en tuinonderhoud. Voor deze dag stellen zich 
beschikbaar: Ab, Arjan, Henk, Jan, Jasper, Louis, Martin, Sjaak (indien 
vrij) en Peter de Heij. 
Louis en Martin zullen de boeiborden schuren, Ab, Sjaak (indien vrij) en 
Peter nemen de roller ter hand. De rest houdt zich bezig met de tuin en 
de inwendige mens (Henk). 
Droog weer is wel een voorwaarde voor het schilderen, hoewel een deel 
van de boeiborden bij regen niet nat wordt. Louis en Martin zorgen voor 
ladders, Peter voor verf en aanverwante artikelen. 
 
4. Financieel overzicht 
Het ziet er onveranderd goed uit voor Smash KC, maar we moeten goed 
op blijven letten. De basis = aantal leden wordt ieder jaar smaller. 
Contributie, bar- en reclame-inkomsten worden minder, gelukkig geldt 
dit ook voor een deel van de kosten. Louis merkt op dat de rente die we 
krijgen wel heel laag is, Ab kijkt naar alternatieven. 
 
5. Verkiezing kascommissie 
Jan en Pieter hebben de boeken gecontroleerd en perfect in orde 
bevonden. Jan treedt terug en wordt vervangen door Peter v.d. Heuvel. 
Rokus stelt zich beschikbaar als reserve. 
 
6. Website Smash KC 
Onze website ziet er nog steeds prima uit, door de inspanningen van 
Peter v.d. Heuvel die via CMS stukjes plaatst. De website is door Marco 
gebouwd, Rokus vraagt zich af hoe kwetsbaar de site is nu Marco geen 
lid meer is. Hij zal de taken van Marco overnemen, Peter sluit dit kort 
met Marco. Op dit moment kunnen de standen op onze website niet 
automatisch worden gekoppeld met de site van West en West: Regio 
Gouda, misschien een eerste vingeroefening voor Rokus? 
 

7. Competitie-indeling teams en speelavond 
In vergelijking met de eerste competitiehelft verandert er niet veel. 
Team 1 (2e klasse - vrijdag): Arie, Henk, Pieter, Sjaak – Rokus reserve 
Team 2 (3e klasse - dinsdag: Ab, Peter de Heij, Rob Stigter, Robin – Erik 
speelt alleen de vrijdagavondwedstrijden 
Team 3 (4e klasse - dinsdag): Cees, Jan, Rob Stremme 
Team 4 (6e klasse -vrijdag): André, Arjan, Jake – Jasper reserve 
 
8. Clubblad - Sponsoring - Reclameborden - Advertenties 
Clubblad – Henk bedankt Peter v.d. Heuvel voor het iedere keer 
uitdraaien van het clubblad. Rob Stremme levert voor het komende 
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nummer nog een stukje aan over het derde team. 
Sponsoring – Cees Flipse is gestopt, maar Keukencentrum Schoonhoven 
blijft onze hoofdsponsor! 
Reclameborden/Advertenties – Mocht je iemand weten, die onze club wil 
sponsoren, laat het dan weten… 
 
9. Jubileumcommissie 40-jarig bestaan 
In augustus bestaat onze vereniging 40 jaar. Eind februari komt de 
jubileumcommissie bij elkaar om het programma door te spreken. De 
vergadering vindt het niet nodig om een officiële receptie te houden. Het 
wordt hoogstwaarschijnlijk een feestavond op een zaterdag eind 
augustus, begin september. Verdere informatie volgt via brief en/of 
website. 
 
10. Rondvraag 
Cees – niet echt een vergadertijger bij Smash – kwam er tijdens het 
kersttoernooi achter dat de bekers waren vervangen door geldprijzen. 
De afgelopen twee jaar heeft dit op de agenda gestaan, besloten wordt 
om dit deze vergadering even te laten rusten. Tijdens de volgende 
ledenvergadering wordt dit onderwerp weer op de agenda gezet. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter Henk Beljaars sluit om 21.20 uur de vergadering, en nodigt 
iedereen uit een drankje aan de bar te gebruiken. 
 
Volgende ledenvergadering dinsdag 13 januari 2009 

 

Internetpolls 
 

Hier de laatste twee internetpolls. Iedereen bedankt voor het stemmen. 

 

Gaat u ook mee naar WIK om te midgetgolven? 

      Aantal stemmen 8 

Uitslag : Ja natuurlijk   5 

  Weet het nog niet  0 

Nee    3 

 

Smash 1 speelt volgend seizoen 

      Aantal stemmen 16 

Uitslag : Tweede klasse   7 

  Derde klasse   9 

 

(bijgewerkt tot 12-5-2008)  
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Jubileumfeest Smash Keukencentrum 
 
Tafeltennisvereniging Smash Keukencentrum bestaat dit jaar 40 jaar. 
Dit heugelijke feit willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Alle (ere)leden zijn dan ook van harte welkom op het 
jubileumfeest op zaterdag 20 september 2008. Wat we gaan doen 
verklappen we nog even niet, maar het belooft een spetterend feest te 
worden. Aanvang 18.00 uur, einde circa 23.30 uur. Degenen die zich 
nog niet hebben opgegeven, kunnen dit alsnog doen. Meld je aan via  
e-mail: ab.muilwijk@planet.nl, of geef het door aan de 
jubileumcommissie. 

 
Wij rekenen op jullie komst! 
 
De Jubileumcommissie | Ab | Henk | Jan | Pieter 
 
Seniorencompetitie: 
 
Geslaagde competitie voor Smash 2 

 

De vijf leden van het tweede Smash-team hebben een geslaagde 
competitie achter de rug. Peter, Robin, Rob, Erik en Ab werden keurig 
derde, op een punt van nummer twee Ilac en op gepaste afstand van de 
terechte kampioen Pitt 75. Wel mochten we blij zijn met een vijfmans 
team, want door diverse oorzaken speelden zowel Rob 
(schouderblessure) als Erik (gebroken hand) minder wedstrijden dan 
gepland. 
 
Rob bleef ongeslagen en scoorde 12 uit 12, waaronder drie hele fraaie 
winstpartijen tegen de kampioen. Erik speelde negen partijen en won er 
zes. Ab - 13 uit 24, Peter - negen uit 21 en Robin - zeven uit 24 
speelden verreweg de meeste partijen. Ook het traditioneel sterke 
dubbel van het tweede team scoorde in wisselende samenstellingen 
uitstekend: maar liefst acht van de tien dubbels werden gewonnen. 
De derde klasse is voor dit team een prima klasse, waar iedereen op zijn 
eigen wijze kan presteren. De ‘jonkies’ Erik en Robin kunnen 
doorgroeien, de ‘oudjes’ Ab en Rob rustig afbouwen en de nestor van dit 
team – de immer fanatieke Peter – kan kijken of hij zijn slagenpakket op 
zijn oude dag nog uit kan breiden. Vanaf september gaan we er weer 
volop tegenaan, ik probeer nog steeds om de twee weken te komen 
trainen ;-) 
 
Ab Muilwijk 
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Competitieverslag team 3 

 
Hier dan een verslag van de competitie in het voorjaar van 2008 van 
team 3, spelend in de 4e klasse afdeling Gouda West . 
Het team bestaande uit Cees de Gruyter……“de benjamin van het team”, 
Jan Lindsen en Rob Stremme hebben zich: zij het met veel pijn en 
moeite gehandhaafd in de 4e klasse. 
 
Het heeft er lang naar uit gezien dat degradatie niet te ontlopen was 
maar gelukkig voor ons hebben we de laatste wedstrijd tegen nummer 
laatst Vriendenschaar met 5-5 gelijk gespeeld. Een voordeel was dat we, 
“Jasper bereikte en bereid vonden om in te vallen voor Cees”, en dat 
weer voortreffelijk deed; (2 winstpartijen) door een blessure van Cees 
net voor aanvang van deze belangrijke wedstrijd,  
Verder dient alle eer te gaan naar Cees en Jan, en niet te vergeten 
invaller Jasper Stetter die ook nog enkele punten pakte als invaller voor 
Rob, die 2 wedstrijden niet mee kon doen. 
Rob die een dramatisch seizoen speelde en daarbij ook het nodige geluk 
miste in een behoorlijk aantal partijen, waarbij vaak met miniem 
verschil verloren werd in een 5 setter. 
Hopelijk verandert dat beeld en gaat het qua spel en geluk een stuk 
beter in de volgende competitie, en is het mogelijk voor Rob om veel 
meer partijen te winnen en daarmee een bijdrage kan leveren aan het 
team, zodat Cees en Jan niet alleen (bijna) voor de punten hoeven te 
zorgen, pluspunt in dit alles is dat we als team een stuk hoger kunnen 
eindigen en misschien zelfs mee kunnen doen om de ……eerste plaats. 
Het neemt niet weg dat we nog steeds met veel plezier spelen, en dat 
we als team onze dank uitspreken ten opzichte van invaller Jasper die 
altijd en zonder probleem wou invallen wanneer dit gevraagd en nodig 
was!!!! Bedankt daarvoor!!!! 
 
Groeten van, 
Cees, Jan en Rob           Team 3 
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Smash KC 4 kampioen!  

 

Met een totaal van 64 punten zijn André, Jake, Arjan en Jasper op de 
eerste plaats geëindigd in de 6e klasse poule 61. Al enkele seizoenen 
rekenden verschillende ingewijden op een kampioenschap, maar nu was 
het dan ook daadwerkelijk zover.  
 

 
� Deze heren dwongen samen met Jasper promotie af. 
 
Waar het voorgaande competities soms nèt tegenzat, zat het nu nèt 
mee. Zo wonnen de heren de eerste wedstrijd met 8-2 van de latere 
titelconcurrent, TOP 8. André was die avond in topvorm. Daarna volgde 
toch een kleine domper in en tegen Reeuwijk: 5-5 spelen tegen een 
incompleet team 4, echter de twee die er stonden waren niet de 
minsten. Vervolgens werden Spinmill 4 (thuis, 8-2) en ISV-Gouda (uit, 
1-9) verslagen. Tegen ISV liet ‘invaller’ Jasper zien waarom de andere 
heren altijd zo blij met hem zijn: hij won alledrie z’n partijen en de 
dubbel met Jake. Laatstgenoemde eiste die avond de hoofdrol op, omdat 
hij verantwoordelijk was voor die ene verliespartij en wel tegen zijn neef 
Peter. 
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Die 8-2 en 1-9 bleken 
bijzondere uitschieters 
voor poule 61 te zijn, 
want veruit de meeste 
wedstrijden eindigden 
in 6-4 of 5-5. Zo 
eindigde de clash 
Smash 4-Reeuwijk 4 
wederom in 5-5, ware 
het niet dat de gasten 
nu met z’n drieën 
waren. Zes dagen later 
werd er met 4-6 
gewonnen bij Spinmill 
4 in het gastvrije 
Aarlanderveen. Het 
was wel een eindje 
rijden, maar voor een 
winstpartij en een 
gezellige avond is dat 
niet zo erg. Wat 
minder ver rijden was 
het voor de volgende 
thuiswedstrijd tegen 
ISV-Gouda, die met 8-2 weer naar huis werden gestuurd. Jake wist 
overigens nu wèl de familietwist in zijn voordeel te beslissen. 
 
Aan het eind van de competitie diende team 4 drie keer op te draven in 
twaalf dagen. Met een wedstrijd minder gespeeld stonden de heren 
gelijk met TOP 8. De eerste wedstrijd in dit drieluik was de 
inhaalwedstrijd tegen Vriendenschaar. Van hen werd thuis met 8-2 
gewonnen en zodoende werd het gat met de titelconcurrent TOP 8 
vergroot tot 8 punten. Vervolgens werd het in de eigen thuishaven 
tegen diezelfde Haastrechters 5-5, zodat in de laatste wedstrijd uit 
tegen Vriendenschaar 15 twee punten nodig waren. Het werd 
uiteindelijk 5-5. Zonder het op dat moment te beseffen slechtte Arjan de 
laatste drempel, door die avond voor de tweede overwinning te zorgen. 
 
Het was weer een competitie zoals vanouds: gezelligheid, fanatisme, 
spannende wedstrijden en bovenal plezier. Een enkel klein incidentje 
mag daar niets aan afdoen. 
Vanzelfsprekend kijkt team 4, na drie seizoenen in de zesde klasse te 
hebben gebivakkeerd, reikhalzend uit naar de rentree in de vijfde 
klasse. 
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2008 

 

 
 

 
 

 

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2008 

 
Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

     
Rob Stigter 2 12 12 100% 
Jasper Stetter 4 3 3 100% 
André van der Linden 4 30 22 73% 
Erik Heijkoop 2 9 6 66% 
Rokus van der Bas 1 6 4 66% 
Jake Constable 4 30 19 63% 
Arjan Versluijs 4 27 17 62% 
Ab Muilwijk 2 24 13 54% 
Jan Lindsen 3 30 16 53% 
Peter de Heij 2 21 9 42% 
Arie Kruijs 1 27 11 40% 
Cees de Gruijter 3 27 10 37% 
Sjaak Ouwerkerk 1 24 9 37% 
Pieter van der Bas 1 21 7 33% 
Robin van Randwijk 2 24 7 29% 
Henk Beljaars 1 9 2 22% 
Rob Stremme 3 24 2 8% 
 

Bron: www.nttb.nl/west (helaas) 

2e klasse poule 2.1  3e klasse poule 31 
         
Pecos 6 10 - 67  Pitt 75 2 10 - 69 
De Sprint / Honda 4 10 - 54  Ilac 4 10 - 56 
ATTC-Freepack 2 10 - 50  Smash KC 2 10 - 55 

Tavenu 1 10 - 47  TOP 3 10 - 53 
Pynacker 1 10 - 46  Trefpunt 1 10 - 39 
Smash KC 1 10 - 36  Vriendenschaar 8 10 - 28 

4e klasse poule 34  6e klasse poule 61 
         
Flamingo’s 3 10 - 65  Smash KC 4 10 - 64 

Pitt 75 4 10 - 61  TOP 8 10 - 56 
OTTV 2 9 - 53  Reeuwijk 4 10 - 53 
IJsselvogels 1 9 - 41  Vriendenschaar 15 10 - 52 
Smash KC 3 10 - 37  Spinmill 4 10 - 40 
Vriendenschaar 12 10 - 33  ISV-Gouda 4 10 - 35 
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Ook dit seizoen kijken we weer even naar bovenstaande lijst. Nieuw 

hierin is Erik Heijkoop. Dit seizoen speelden we met 17 spelers in 4 

teams. Grote verschillen met vorig seizoen zijn er dit jaar niet. Toch een 

terugblik. Maar drie spelers (Jan, André en Jake) speelden alle 

wedstrijden. Vorig seizoen waren dat er nog 5. Ook toen zaten Jan en 

Jake daarbij. 

 

Ook dit seizoen staat Rob Stigter bovenaan. Deze keer met 100%. Vorig 

seizoen speelde hij nog 95% bij elkaar in 21 wedstrijden. Deze keer het 

respectabele aantal van maar 12. Toch een knappe prestatie. Ook op 

100% staat Jasper Stetter. Ook vorig seizoen stond hij op plaats 2 met 

77%. Hij won er maar drie maar speelde er ook maar drie. Je staat op 

plaats 2 omdat Rob meer wedstrijden speelde. Knap werk mannen. 

Grootste stijger dit seizoen is André van der Linden. Hij steeg maar drie 

plaatsen maar steeg wel het meest. Opmerkelijk. Robin van Randwijk 

heeft de eer de grootste daler te zijn. Hij zakte 5 plaatsen naar beneden. 

Ook opmerkelijk is dat er maar liefst 5 personen op dezelfde plaats 

staan.  

 

Als we naar de procenten kijken speelden we dit seizoen een gemiddelde 

van 52% bij elkaar. Dat is ruim 3% meer dan vorig seizoen. De grootste 

stijger hierin is Jasper. Hij steeg 23% van 77 naar 100%.  

De grootste daler in posities is ook de grootste daler in procenten. Ook 

deze eer is aan Robin. Hij zakte maar 12%, maar toch heb je de eer. 

 

Kijken we ook nog even naar het gemiddelde per team. Team 1 speelde 

een gemiddelde van 39.6% bij elkaar. Team 2 kwam tot 58.2%, team 3 

kwam tot 32.6% en tenslotte het kampioensteam kwam tot 74.5%.  

 

Competitie data senioren najaarscompetitie 2008 

 

Eerste speelronde  15 t/m 20 september 

Tweede speelronde  22 t/m 27 september 

Derde speelronde 29 september t/m 4 oktober 

Vierde speelronde 6 t/m 11 oktober 

Rustweek  13 t/m 18 oktober 

Vijfde speelronde 20 t/m 25 oktober 

Zesde speelronde 27 oktober t/m 1 november 

Zevende speelronde 3 t/m 8 november 

Achtste speelronde 10 t/m 15 november 

Negende speelronde 17 t/m 22 november 

Tiende speelronde 24 t/m 29 november 
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Wist u dat ... : 
 

• we weer een kampioen (team 4) in ons midden hebben;  
• dat zij er zeer blij om zijn; 
• dat er dus voor het gevolg hard getraind moet worden; 
• een hogere afdeling meer van je wordt verwacht; 
• dan de tegenstanders meer terug brengen; 
• die ook meer tegengas geven en meer terug hebben; 
• wij dus in de toekomst uitkijken naar jullie aanwezigheid 

op de maandagavond; 
• binnenkort de grote schoonmaak van het clubhuis weer 

voor de deur staat; 
• we het schilderwerk van de dakgoten in eigen hand 

nemen; 
• we dan hopen op goed weer; 
• dat er dan ook veel werk verzet moet worden; 
• er inmiddels al enige leden zich hebben opgegeven; 
• we hopen dat de catering weer goed wordt verzorgt; 
• Cees,” ja precies die”, voor het eerst één wedstrijd 

geblesseerd moest afhaken; 
• Jasper, in team 3 geen invaller maar……ONZE…JOKER 

genoemd wordt; 
• Rob in team 3 speelt en als bijnaam…….Mister vijfsetter 

genoemd wordt; 
• Jan en Marlies Lindsen hun dochter Laura in Maleisië 

bezocht hebben; 
• en daar een paar weken hebben rondgereisd…………en 

veel hebben gezien; 
• er steeds meer “Toppers” lid worden van Smash. 
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Van de recreanten: 
 
Supergezellig en geslaagd. Zo kan de uitwisseling die in het afgelopen 
seizoen met de midgetgolfvereniging uit Lexmond plaatshad, het beste 
worden omschreven. Iedereen kwam met een glimlach binnen en 
iedereen ging met een nog grotere glimlach weer naar huis. Van beide 
verenigingen waren in totaal 27 ‘sfeersnuivers’ aanwezig. 

 
� Aan belangstelling had de uitwisseling geen gebrek. 
 
Speciaal voor deze gelegenheid openden Martin en Louis de deur van 
het clubhuis wat eerder dan normaal: om 19:15 uur. Jan Willem was 
ook alvast gearriveerd. Samen met Henk en Arjan werden de gasten 
ontvangen en getrakteerd op een bakkie koffie. 
Van onze vereniging waren naast de genoemde personen ook Jasper, 
Wil, Stefan, André, Ton, Arie en Peter van den Heuvel present. WIK 
werd vertegenwoordigd door een 15-koppige delegatie, variërend in 
leeftijd van 15 tot 75 jaar. De meeste WIK’ers lieten de koffie even op 
zich wachten en kleedden zich om, zodat ze gelijk konden spelen. De 
Smashers leenden hen tafeltennisbatjes uit en die werden veelvuldig 
getest. Drie gasten hadden geen leenbatje nodig vanwege hun 
tafeltennisachtergrond: Arie is speler van Vita uit Vianen en eentje van 

- 14 - 

de Lekpongers uit Ameide (onze donateur Jan Willem), weer een ander, 
Jos, was lid van het eerste uur van diezelfde vereniging. Dat was aan 
het spel van deze drie heren af te zien, maar ook de andere WIK’ers 
toonden hun goede wil en kweekten met fraaie acties bewondering bij 
de Smashers. 

 
� In totaal waren er tien gelegenheidskoppels. 
 
Van de bezoekers trok Ina eerder op de avond op een andere manier de 
aandacht, omdat ze als enige drijfnat binnen kwam zetten. Wat bleek? 
Ze werd op een centraal punt in haar woonplaats Lexmond een kwartier 
later dan afgesproken opgehaald, omdat de chauffeur het huis van een 
andere WIK’er die hij eerst zou ophalen, niet kon vinden. Tsja, die was 
dan ook onlangs verhuisd en Ina maar wachten in de stromende regen… 
Er was maar één bui die avond, maar dus wel precies op dat moment. 
Gelukkig zag ze er zelf de humor ook wel van in. Sfeersnuiver Louis 
uiteraard ook en in het gesprek dat daarna ontstond, vertelde Ina dat ze 
oorspronkelijk uit Schoonhoven komt: “ik ben in de Koestraat geboren 
en heb daar 8 jaar gewoond. Ik heb hier dus ook nog even op de lagere 
school gezeten”. Daarmee trok zij binnen de minuut nog een keer de 
aandacht van het aanwezige gezelschap. 
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De donderdagavond zou de donderdagavond niet zijn als er niet zou 
worden gedubbeld. Toen na een uurtje van verschillende kanten werd 
geopperd een toernooitje te houden, werd het dan ook een 
dubbeltoernooi. Arjan zette in allerijl met hulp van Jos een schema in 
elkaar, waarbij zoveel mogelijk koppels werden gevormd bestaande uit 
een Smasher en een WIK’er. 
Bij de deelnemers straalde het plezier ervan af. Aan Smash-zijde 
demonstreerde André dat hij hoog kan opgooien op en Stefan wist tot 
zijn genoegen met zijn dubbelmaat Jan Willem te verslaan. Martin wist 
de gasten te overtuigen dat zijn backhand prima is en Jasper liet zien 
dat hij over een goede techniek beschikt. Daarentegen bleek van WIK-
zijde dat Taco goed geplaatst kan schuiven, André goed kan smashen en 
Peter Teeuw vrij tafelvast is. En dat voor mensen die nooit 
tafeltennissen… 
Na het dubbeltoernooi werd er door een aantal nog even doorgespeeld. 
 

 
� Deze WIK’er zette alternatieve middelen in om te winnen… 
 
Al met al was het een zeer gezellige avond die men niet snel zal 
vergeten: aan bar en tafel werd wat afgepraat en afgelachen… 
Door beide verenigingen wordt al uitgekeken naar het bezoek van 
Smash aan WIK, dat op zaterdag 28 juni a.s. zal plaatshebben. Info 
hierover volgt binnenkort op de site en op het prikbord. 
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Uitslag dubbeltoernooi 
 
Poule A: 
 
1. Stefan (S) / Floris Jan (W) 3 overwinningen 
2. Jan Willem (W) / Elly (W) 2 “ 
3. André (S) / Peter T. (W) 1 “ 
4. Louis (S) / Ina (W)  0 “ 
 
Poule B*: 
 
1. Taco (W) / Jos (W)  4 overwinningen 
2. Ton (S) / Peter C. (W) 2  “ 
3. Martin (S) / Janny (W) 0 “ 
 
Poule C*: 
 
1. Wil (S) / Wimke (W)  2 overwinningen 
1. Jasper (S) / André (W) 2 “ 
1. Arie (W) / Ben (W)  2 “ 
 

• In poule B en C werd 2x tegen elkaar gespeeld. 
•  
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Babbeltje met...:  
 
Deze keer de eer aan Ad van Os, al jaren lid van de ‘harde kern’ van de 
recreanten. 

  
Naam: Adrianus Theodorus van Os. 

Ik heb een katholieke achtergrond, vandaar die 
mooie voornamen. 

Bijnaam:  Volgens mij heb ik die niet. Ik zou niet weten 
hoe ze mij zouden moeten betitelen. 

Geboren:  Op 15 april 1942 in Djokjakarta, dat ligt op het 
eiland Java in toenmalig Nederlands Indië. 

Woonplaats:  Schoonhoven 
Opleiding: De MULO-A en later heb ik HBS-B gedaan, maar 

van dat laatste heb ik geen diploma. 
Werk: Ik ben gepensioneerd. Ik heb altijd in de controle 

gezeten; eerst als assistent-accountant en later 
bij de bank in de Interne Accountantsdienst 
(IAD), die bank heet nu Fortis. 

Vriendin: Nog wel, binnenkort is het mijn vrouw: ze heet 
Ineke van Venetiën. 11 Juni gaan we trouwen! 

Functie bij Smash: Ik ben gewoon recreant. 
Soort tafeltennisser: Ik vind mezelf een aanvaller. Als de bal drie keer 
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over en weer is gegaan, probeer ik meestal te 
slaan. Maar dat ‘geprik’ doe ik ook wel eens. 

Clubkampioen: Ben ik nooit geweest. 
Team: Ik heb nooit in een team gespeeld. Voordat 

Jasper Stetter speelde, ben ik wel eens invaller 
geweest in de laagste teams, bij Joke den Besten 
onder andere. Die paar keer dat ik ben 
ingevallen, speelde ik stiekem onder een andere 
naam. 

Klasse: 6e Klasse of zo? 
Hoogst gespeelde 
klasse: 

Ik denk 6e klasse. Ik speelde altijd in de laagste 
teams. 

Goudse 
kampioenschappen: 

Nee hoor, heb ik nooit aan meegedaan. Ik ben 
gewoon puur recreant. 

Makkelijkste 
tegenstander: 

Arie Kruijs, haha! Van hem verlies ik toch wel 
met 21-1 als ie zijn best doet. Hoef ik nooit m’n 
best voor te doen, ik verlies dan toch wel. 

Moeilijkste 
tegenstander: 

Jasper. Ik wil er altijd graag van winnen, maar 
doordat die competitie is gaan spelen is hij 
steeds vaster geworden. Als ik van hem win, ben 
ik altijd apentrots, maar dat gebeurt zelden. Als 
het toch gebeurt dan vertel ik dat thuis altijd 
meteen. 

Hoe lang al lid: Ik ben lid geworden toen Smash in die barakken 
op Het Bastion speelde. Op een gegeven 
moment werd er geloof ik gestopt met de 
recreanten. Toen ben ik donateur geworden. In 
1988 toen Arie het in de Spoorstraat weer 
opstartte ben ik weer gaan spelen. 

Merk batje: ‘ITTF China Friendship’ staat erop. 
Merk rubber: Butterfly Sriver D13 L op zowel fore- als 

backhand. Op advies van Arie aangeschaft. Het 
is wel rood en zwart, maar hetzelfde rubber dus. 
Daar kwam ik toevallig onlangs achter, haha. 
Jasper wees me er toen op. 

Ambities in de 
tafeltennissport: 

Gewoon een gezellige avond spelen! 

Bijgelovig: Ik denk het niet. Ik speel wel altijd met rood 
voor, haha! 

Mooiste sport na 
tafeltennissen: 

Biljarten doe ik heel graag. Met de club gingen 
we wel weleens rond Kerst biljarten bij Holle 
Bolle Gijs. Louis en Martin regelden dat altijd. 

Hoogtepunt:  Meedoen met het Kersttoernooi. Heb ik één of 
twee keer aan meegedaan. 

Dieptepunt: Ik zou het niet weten. 
Bewondering voor: Ik heb wel bewondering voor mensen die wat in 

de sport weten te bereiken, wat voor sport het 
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ook is. Vroeger hield ik die records altijd zelf bij, 
totdat ik een boek ontdekte waar alles in stond… 
Daar begon ik mee tijdens de Olympische Spelen 
van 1960 in Rome. 

Hobby’s: Ik sta bekend als een verzamelaar van boeken 
en wijn. Zo spaar ik de etiketten van de wijnen 
die ik heb gedronken. Ook spaar(de) ik 
papiergeld, munten, bierviltjes, borrelglaasjes 
met merknamen erop van Clarijn, Bols, et 
cetera. Ook boekenleggers en postzegels spaar 
ik: zo heb ik Oost-Duitsland compleet. 
Overigens is dat nu allemaal op een laag pitje, 
nu ben ik veel aan het reizen. 

Eten: Indische tafel. Geen nasi goreng zoals bij de 
Chinees, maar tahoe. 

Drank: Wijn, alle soorten drink ik. 
Mooiste vrouw: Ineke (lachend naar Ineke met de armen in de 

lucht)! 
Vakantie: Ik ga het liefst nog een keer naar Australië en 

Nieuw-Zeeland, die contreien hebben we nog 
niet gehad. 

Levensmotto: Carpe diem, oftewel: pluk de dag! Gun iedereen 
z’n pleziertje en wees zelf ook gelukkig. 
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>> >> >> >> 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 
 


