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Van de voorzitter: 
 
Als u dit clubblad ontvangt hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd op 
de Thalassa met een bootreis over de Lek naar Rotterdam. Aan de 
reacties te horen vond men dit zeer geslaagd en ziet men uit naar het 
volgende jubileum, 50 jaar Smash KC. 
 
Het kersttoernooi zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 20 
december. Wij hopen op grote deelname, ook van de recreanten. 
 
Daarnaast is de competitie weer van start gegaan, waar ons 1e en 2e 
team uitkomen in de derde klasse, het 3e team in de vierde klasse en het 
4e team in de vijfde klasse. Wij wensen de teams veel succes in de 
competitie. 
 
Ook met de jeugd gaat het de goede kant op. Er is weer wat aanwas en 
Peter gaat zich naast mij ook weer inzetten voor de jeugd. Hij zal 1 keer 
in de maand een extra training verzorgen waar er extra wordt gelet op 
techniek.  
  

Van de redactie: 
 
Wederom veel dank voor de ingeleverde stukjes. Vanaf het volgende 
nummer komt er waarschijnlijk een nieuwe rubriek in het clubblad te 
staan. Het is de bedoeling dat een persoon zijn tafeltennis verhaal vertelt 
en misschien kunnen we er nog een foto bij plaatsen uit het verleden. 
 
Iets wat veel lastiger is, is het doorgeven van de uitslagen voor onze 
website. Er zijn teams die het meteen doen maar we hebben er ook die 
het sporadisch of helemaal niet doen. Toch raar want iedereen zit ja te 
knikken op onze vertrouwde ledenvergadering. Nogmaals de vraag om 
de uitslag zsm door te e-mailen naar uitslagen@smashkc.nl.  Plaats svp 
de uitslag niet in het gastenboek. Spreek dus met elkaar af wie het 
normaal gesproken doet en als diegene er niet is dat dan een ander het 
even doet. Bedankt alvast. 
 

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. 
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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.  

• 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. 

 
Internetpolls 
 

Hier de laatste internetpoll. Iedereen bedankt voor het stemmen. 

 

Ik geef de competitie uitslag … 

      Aantal stemmen 8 

Uitslag : gelijk door    3 

  de volgende dag door   1 

  het aankomende weekend door 0 

  nooit door    4 

 

(bijgewerkt tot 15-10-2008)  

 

Uit de ziekenboeg 
 
Tot onze grote schrik werd onze recreant Ton Versteeg na een “Black 
out” opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij er inmiddels al weer 
uit en gaat het weer beter met hem. Zijn maten zijn al bij hem op 
bezoek geweest, wat hij zeer op prijs stelde.  
 

Terugblik 40 jaar Smash KC 
 
Op 28 augustus 1968 werd Smash koninklijk erkend door de NTTB na 
een samengaan met JSS en speelden in de barakken. Karel Stetter en 
Jan Crama, twee van onze ereleden, waren betrokken bij de oprichting 
van Smash, waar de eerste voorzitter de heer Jaan Miltenburg (mijn 
jongens) te boek stond. 
 
Begin jaren ‘70 kregen we een eigen honk aan het Bastion (naast de 
brandweer) en kwam er mede door toedoen van Jan Crama als trainer 
een grote groep jeugd naar Smash. Van deze groep zijn Sjaak en Ab 
nog steeds actief in competitie verband. Voorzitter in deze periode was 
Dirk Buijs die Jaan Miltenburg was opgevolgd. 
 
In 1976 ben ik zelf lid geworden van Smash en besloot gelijk maar naar 
de algemene ledenvergadering te gaan. Er werd nog net niet gevochten, 
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maar het ging er hard aan toe. Onder grote druk van Jan Crama werd 
Cees de Gruijter, ook nog steeds actief als competitiespeler, voorzitter 
ad interim voor 1 jaar. In 1977 gaf hij het stokje door aan Jan van 
Randwijk (nog steeds donateur) waarbij ik zelf toetrad als secretaris van 
de club.  
Met de jeugd ging het in die tijd heel erg goed en op een zeker moment 
speelde er zelfs teams in de landelijke competitie.  
 
In 1977 trad ook Joke den Besten toe tot het bestuur en zette een 
ledenadministratie op, welke voor die tijd zeer ondoorzichtig was. Tot op 
heden doet zij dit nog, en buiten het jarenlang tafeltennissen wat zij 
deed, verzette zij veel administratief werk en brengt al vele jaren het 
clubblad rond op de fiets. Een niet te verwaarlozen prestatie, geweldig 
Joke. 
 
In 1981 nam ik het stokje over van Jan van Randwijk als voorzitter en 
ben dat na 27 jaar nog steeds, hoewel het wel duidelijk is dat ik mijn 
langste tijd als voorzitter heb gehad. 
In 1983 begon Cees Flipse zijn eigen bedrijf Keukencentrum en, in 
navolging van het aannemersbedrijf de Gruijter en van Engelen, de 
sponsoring overnam. Vanaf dat moment werd onze naam Smash KC 
(KeukenCentrum).  
 
Halverwege de jaren 80 moesten wij wijken uit ons clubgebouw “het 
Bastion” voor nieuwbouw en moesten wij gaan spelen in de Spoorstraat. 
De verhuizing naar de Spoorstraat baarde ons wel zorgen want we 
hadden het niet op zo’n gymnastieklokaal. Achteraf viel dit allemaal best 
mee en voelde we ons al snel thuis. 
Cees Faay en Sjaak Ouwerkerk trainde in die jaren de jeugd. Niet veel 
later nam Peter van den Heuvel het over van Sjaak op de vrijdagavond. 
Die vrijdagavond werd al snel heel bijzonder voor Smash. Er was niet 
alleen trainen voor de jeugd maar er werd ook competitie gespeeld. 
Tijdens deze avonden kwam er ook een hele vriendengroep onder 
leiding van Peter bij Smash langs voordat ze de stad in gingen. Soms 
was het zo gezellig dat meningen de stad niet eens haalden. Dit alles 
heeft de club geen windeieren gelegd en voor een groot deel was dat te 
danken aan Peter. Maar aan alles komt een eind en zo moesten we weg 
uit de Spoorstraat, waar een appartementencomplex gebouwd moest 
worden. Met onze toenmalige secretaris Willen van Holten (nu ere lid) 
zijn wij besprekingen begonnen met de gemeente, t.w. wethouder 
Ricken, over een nieuwe locatie. Dat zijn moeilijke en heftige 
besprekingen geweest maar we zijn er toch uitgekomen met als 
resultaat ons mooie clubhuis “Eindelijk thuis” aan de Vlisterweg. 
 
Alvorens in dit nieuwe clubgebouw te spelen hebben we daarvoor 
tijdelijk in de sporthal de Meent en aan de Berengracht gespeeld. 
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In augustus 2000 werd ons nieuwe clubgebouw geopend door 
burgemeester Wassenberg en wethouder Ricken. Bij de opening van ons 
prachtige clubgebouw werd mij nog een onderscheiding van verdienste 
verleend door de voorzitter van de afdeling Gouda, Peter Ernst. 
 
Op sportief gebied ging het ook beter met Smash KC. Door de komst 
van Hans Tigges kregen Peter van den Heuvel en Rokus van der Bas er 
een goede maat bij. Zij kwamen via twee promoties in de hoofdklasse 
terecht (de oude vierde divisie). Helaas hebben ze daar maar 1 seizoen 
in gespeeld en volgens mij degradeerden ze onterecht. Met de jeugd 
ging het onder leiding van Peter ook weer beter. Helaas door een 
blessure moest Hans het tafeltennissen met pijn in zijn opgeven. Wij 
moeten nu met de club op een wat lager nivo opereren.  
 
In 2007 werd ik dankzij de leden voorgedragen voor een Koninklijke 
onderscheiding, waar ik zeer vereerd mee was. 
 
Tevens moeten wij ook onze sponsor Keukencentrum Schoonhoven 
eren, welke ons al 25 jaar door dik en dun steunt. 
 

Henk Beljaars 

 
Seniorencompetitie: 
 
Aan het eind van de vorige competitie hadden we bij Smash nog een 
kampioen en wel het vierde. Arjan Versluijs, Jasper Stetter, Jake 
Constable en Andre van der Linden werden een aantal weken later toch 
nog in de bloemen gezet. Hierbij alsnog een foto van onze kampioenen. 
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Tussenstand senioren najaarscompetitie 2008 
 

 
 

 
 
Wist u dat ... : 
 

• Sjaak heel handig is met het verwisselen van autobanden; 
• Peter “B” hem hiervoor nogmaals wil bedanken; 
• Henk eigenlijk Rotterdammer is; 
• Hij ons altijd wijs heeft gemaakt dat hij een Hagenees zou zijn; 
• Die eer eigenlijk alleen voor H.T. te B. geldt; 
• Henk het liefst lange rally’s speelt; 
• Arie en Peter “B” dat niet erg vinden; 
• Het hele eerste team van TOP bij Smash heeft getraind; 
• Ze daar met smart op het eerste team van Smash zitten te 

wachten; 
• Er steeds meer junioren lid worden van onze club; 
• Het clubgebouw de hele zomer open was; 
• Er hoofdklasse werd gespeeld in het voorjaar van 2003; 
• Ad van Os gaat verhuizen; 
• Wij dat persoonlijk heel jammer vinden; 
• Frans weer terug is; 

• Ton door een klein misverstand niet 1, maar 2 fruitmanden 
tegelijkertijd heeft mogen ontvangen van de club; 

• Ton dit gebaar dubbel kon waarderen; 
• Ton en zijn gezin die twee weken daarna alleen fruit op het menu 

had staan; 

3e klasse poule 31  3e klasse poule 32 
         
Smask KC 1 4 - 29  Smash KC 2 4 - 23 
Vriendenschaar 9 4 - 27  TOP 2 3 - 22 
OTTV 1 4 - 20  Ilac 4 4 - 18 
TOP 4 4 - 17  Flamingo’s 2 3 - 15 
Flamingo’s 3 4 - 15  TOP 3 3 - 13 
TOGB 5 4 - 12  ATTC Freepack 3 3 - 9 

4e klasse poule 32  5e klasse poule 61 
         
Pitt ’75 4 4 - 31  OTTV 4 4 - 29 
Trefpunt 2 3 - 21  Smash KC 4 4 - 23 

ISV-Gouda 1 4 - 16  TOP 6 4 - 22 
ATTC Freepack 7 3 - 12  ISV-Gouda 2 4 - 17 
Smash KC 3 4 - 11  Kwiek 7 4 - 16 
Vriendenschaar 10 2 - 9  Pitt ’75 8 4 - 13 
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• Wil destijds maar 1 fruitmand heeft gehad en er alsnog eentje bij 
wilt hebben; 

• Louis volgens de kenners aangeboren midgetgolftalent heeft; 

• De Schoonhovense Peter na afloop van een partijtje zichtbaar alles 
heeft gegeven en zodoende dikwijls 'De Heijger' wordt genoemd; 

• Arie nog wekelijks de zee bij IJmuiden, Scheveningen of Noordwijk 
hoort; 

• Stefan zijn achternaam wil veranderen in 'Stetter' of 'De Stuiter'; 

• Robin wegens de slechte resultaten van 'zijn' Feyenoord naar FC 
Utrecht is gevlucht op de zondagmiddag; 

• Hij zodoende weer eens de thuisspelende club ziet winnen. 
 

Van de recreanten: 
 

Onze club was van de zomer te gast bij de Lexmondse midgetgolf-
vereniging WIK in het kader van de uitwisseling. Ondanks de vele 
afwezigen aan met name Schoonhovense zijde (wegens vakanties) was  
het een oergezellige middag. 
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In vijf drietallen -bestaande uit twee WIK'ers en een Smasher- werden 
twee ronden gespeeld. De tafeltennissers speelden tijdens de eerste 
rondgang met een eenvoudige recreatiestick en bijbehorend balletje. De 
tweede ronde maakten zij -om het verschil te merken- gebruik van de 
professionele materialen van de WIK'ers. Uiteraard kregen zij beide 
ronden volop aanwijzingen van de profs.  
Het bleek dat de midgetgolfers en tafeltennissers met het maken van 
mooie slagen bij elkaar bewondering kweekten. 
 
Na afloop werd er nog lang nagepraat en gelachen aan de bar. Om de 
dag in stijl af te sluiten hebben de Smashers heerlijk gedineerd in een 
eetcafé in Meerkerk. 
 
Wat ook werd gewaardeerd, was het bezoek van Henk aan de 
recreanten op donderdagavond 28 augustus jongstleden. Op zich niet zo 
bijzonder zult u denken, ware het niet dat Henk een rondje van de club 
kwam geven, omdat onze vereniging op die dag exact 40 jaar bestond. 
Een attent gebaar, dat letterlijk en figuurlijk in de smaak viel bij de 
heren. 
 

 
· Donderdagavond 28-8-2008: Smash exact 40 jaar! 
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Over die heren gesproken: na enkele jaren afwezigheid is Frans van 
Breukelen weer terug als lid van de donderdagavondgroep. Het 
tafeltennissen begon weer bij hem te kriebelen, iets dat wij ons maar al 
te goed voor kunnen stellen! Wie weet maken nog meer heren de 
komende tijd hun (r)entree bij de ‘sfeersnuivers’… 

    

Babbeltje met...:  

 
…één der fanatiekste ‘sfeersnuivers’ op de donderdagavond: 
Martin Versteeg. 

 
Naam: Martien Hendrikus Versteeg 
Bijnaam:  Nee. 
Geboren:  In Schoonhoven aan de Schreuderstraat op 

26 augustus 1959. 
Woonplaats:  Schoonhoven 
Opleiding: LTS Metaal 
Beroep: Dakdekker. 
Partner: Mijn vrouw heet Anita en we hebben twee 

kinderen: René (19) en Irene (17). 
Functie bij Smash: Recreant, een èchte recreant. 
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Soort 
tafeltennisser: 

Aanvallend en snel. 

Clubkampioen: Ik heb wel eens met het Kersttoernooi 
meegedaan. 

Team: Ik heb nog nooit competitie gespeeld, daar 
ben ik veel te fanatiek voor, dan blaas ik 
mezelf op. 

Goudse 
kampioenschappen: 

Heb ik nooit aan meegedaan. We hebben 
wel eens een recreantentoernooi gehad bij 
TOP, het kan wel 5 of 6 jaar terug zijn. 
Jasper en Wil deden toen ook mee. 

Makkelijkste 
tegenstander: 

Frans van Breukelen, want hij doet het nog 
niet zo lang. Als hij een poosje blijft 
meedraaien wordt hij een geduchte 
tegenstander, want hij heeft veel goede 
smashes. 

Moeilijkste 
tegenstander: 

Jasper Stetter, door zijn type spel. En Ton, 
van mijn broer verlies ik altijd… 

Hoe lang al lid?: Vanaf 1992. 
Merk batje: Stiga ‘Skippio’ Scorpio. 
Merk rubber: Mij niet bekend. Het kostte destijds 75 

gulden en was het beste rubber wat ze in 
die winkel hadden. 

Ambities in de 
tafeltennissport: 

Zoals ik nu speel blijven spelen. 

Bijgelovig: Helemaal niet. 
Mooiste sport na 
tafeltennissen: 

Skeeleren, daar kun je ook goed je ei in 
kwijt. 

Hoogtepunt:  Als ik tijdens wedstrijdjes hele mooie ballen 
terugheb. 

Dieptepunt: De botsing met Karel Stetter, toen we een 
keer aan het dubbelen waren. We lagen 
toen allebei op de grond. Gelukkig liep het 
toen goed af. 

21 of 11? Tot de 21. 
Rode op zwarte 
opdruk? 

Zwart. 

District West of 
Gouda? 

Maakt me niet uit. 

Warm of koud? Koud vind ik lekkerder. 
Groene of blauwe 
tafel? 

Groene tafel. 
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Forehand of 
backhand? 

Backhand. 

Hobby’s: Skeeleren en fietsen maken. 
Huisdieren: Twee katten van bijna twee jaar: Mikkie en 

Tommy. 
Favoriete TV-
programma: 

Van die survivalprogramma’s op Discovery 
Channel. 

Eten: Zalmschotel uit de oven. 
Drank: Bier. 
Auto: Een Toyota-bus met een moeilijke naam 

(Hiace). 
Mooiste vrouw: Jennifer Lopez in d’r goeie jaren. 
Vakantie: Zeeland. 
Bewondering voor: M’n eigen vrouw. 
Levensmotto: Lekker bezig zijn met allerlei bezigheden. 

En oh ja: geef nooit op! 
Vertel iets 
verrassends over 
jezelf: 

Ik kan goed verhalen vertellen. Dat heb ik 
altijd gehad, mijn oma zei het al. 
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NATUURLIJK IS SMASH KC OOK 
OP INTERNET TE VINDEN 

 
 
Inclusief: 
 

• Het laatste nieuws (+ archief vanaf september 2000); 
• Actuele uitslagen van alle teams + statistieken; 
• 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;  
• En nog veel meer informatie over onze vereniging. 

 

WWW.SMASHKC.NL 
Altijd de moeite waard om te kijken. 


