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Van de voorzitter:
De vakanties staan weer voor de deur en velen van ons zullen het mooie
weer gaan opzoeken in het buitenland. Voor diegene die in Nederland
blijven hoop ik ook dat ze mooi weer zullen hebben, hoewel de kans
aanzienlijk kleiner is.
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De competities zijn weer gespeeld met een redelijk resultaat. Het eerste
team heeft zich gehandhaafd in de 2e klasse met een 4e plaats. Het
tweede heeft een mooie 2e plaats gehaald in de derde klasse. Het derde
team is wederom als laatste geëindigd in de vierde klasse en zal
waarschijnlijk degraderen naar de 5e klasse. Het vierde team is dit
seizoen het paradepaartje van de club met een kampioenschap in de 5e
klasse. Zij promoveren naar de 4e klasse. Arjan, André, Jake en Jasper :
proficiat.
Na al dit positieve nieuws beginnen er ook wat donkere wolken boven
Smash KC samen te pakken. Rob Stigter stopt gedwongen na 30 jaar
tafeltennissen door een chronische schouderblessure. Rob, we wensen je
veel sterkte toe. Daarnaast heeft Pieter van der Bas aangegeven de
komende competitie niet mee te spelen. Hij geeft de voorkeur aan
tennissen waar hij zich meer in kan vinden. U begrijpt wel dat het
stoppen van deze twee goede spelers een behoorlijke klap is voor onze
vereniging. Het zal passen en meten worden om de eerste twee teams
rond te krijgen. We blijven ervoor gaan.
Tenslotte wensen wij u allen welke Smash KC een goed hart toedragen
een hele prettige vakantie toe.

Van de redactie:
Voor u ligt weer een enorm goed gevuld clubblad van Smash KC.
Wederom, en ik blijf het elke keer maar weer zeggen, gaat mijn dank uit
naar diegene die voor veel leesvoer zorgen. Mannen bedankt.

Overige
Webmaster www.smashkc.nl
Rokus van der Bas
Mr. Kesperstraat 15a
2871 GR Schoonhoven
Tel. 0182-381718
rbas@smashkc.nl

Sinds kort is Smash ook te vinden op Hyves. Ga naar onze site en klik op
de banner. Als jullie nog leuke foto’s hebben kunnen jullie die daar
plaatsen.

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter
- Willem van Holten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 0182-388591
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Als het volgende clubblad uitkomt in september ben ik, als alles goed
gaat, net pappa geworden. Dat zal en drukke tijd worden. Het kan dus
zijn dat het volgende clubblad met enige vertraging bij u op de deurmat
valt.
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Bestuursmededelingen:

Notulen ledenvergadering:

•

Datum vergadering: 13 januari 2009
Datum notulen: 17 januari 2009
Notulist: Ab Muilwijk

•
•
•
•

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.

Internetpolls
Hier de laatste 3 internetpolls. Iedereen bedankt voor het stemmen.
Zomercompetitie afdeling West
Uitslag :

Goed idee, ik doe mee
Leuk maar niks voor mij
Liever niet
Zeker niet
Geen idee

Aantal stemmen 11
7
2
0
1
1

Gaat Smash 1 zich handhaven?
Uitslag :

Ja
Nee

Aantal stemmen 10
9
1

Thuis
Uit
Allebei
Geen van beide

Aantal stemmen 12
4
2
3
3

Thuis of uit?
Uitslag :

(bijgewerkt tot 19-5-2009)
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1. Opening
Voorzitter Henk Beljaars opent de vergadering om 20.15 uur en heet
iedereen van harte welkom. Ondanks enkele afmeldingen (Arjan, Louis)
is er een prima opkomst.
2. Naar aanleiding van de ledenvergadering d.d. 8 januari 2008
Geen op- en/of aanmerkingen.
3. Bestuurswijziging ledenadministratie
Joke den Besten geeft aan per 2010 te stoppen met de
ledenadministratie. Zij is al vanaf 1977 actief voor de vereniging! Peter
van den Heuvel en Peter de Heij kijken, of zij dit op zich kunnen gaan
nemen. De volgende ledenvergadering wordt dit beslist.
4. Onderhoud gebouw
Zaterdag 16 mei staat in het teken van gezamenlijk onderhoud:
dakinspectie, schoonmaken luchtventilatoren, schoonmaken binnen en
buiten, schilderen boeiborden voorzijde en tuinonderhoud. Voor deze
dag stellen zich beschikbaar: Ab, Arie, Henk, Jan, Jasper, Louis, Martin,
Peter de Heij, Peter van den Heuvel en Stefan.
5. Financieel overzicht
Het ziet er allemaal nog steeds rooskleurig uit voor Smash KC, Henk
complimenten! Het jubileumfeest heeft natuurlijk het een en ander
gekost, maar dit is aan de cijfers nauwelijks te merken. Henk heeft vorig
jaar een internetspaarrekening geopend, dit zien we onmiddellijk terug
in de hogere rente-inkomsten.
6. Verkiezing kascommissie
Pieter en Peter van den Heuvel hebben de boeken gecontroleerd en
perfect in orde bevonden. Pieter treedt terug en wordt vervangen door
Rokus. Cees stelt zich beschikbaar als reserve.
7. Website Smash KC
Onze website ziet er nog steeds prima uit, door de inspanningen van
Peter van den Heuvel en Rokus. De uitslagen graag mailen aan beide
Peters. Peter van den Heuvel vraagt ieder team om na vijf en na tien
wedstrijden een kort stukje voor de website te schrijven. Joke maakt de
ledenlijst up-to-date - met telefoonnummers en e-mail adressen – en
hangt de lijst op.
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8. Competitie-indeling teams en speelavond
Team 1 (2e klasse - vrijdag): Arie, Henk, Pieter, Sjaak – Rokus reserve
Team 2 (3e klasse - dinsdag: Ab, Erik, Peter de Heij, Rob Stigter, Robin
– Erik speelt alleen de vrijdagavondwedstrijden
Team 3 (4e klasse - dinsdag): Cees, Jan, Rob Stremme, Stefan
Team 4 (5e klasse - dinsdag): André (doet onder voorbehoud gewoon
mee), Arjan, Jake – Jasper reserve

Arie – kunnen we gezien de discussies niet besluiten om een
kampioensbeker uit te reiken en verder alleen bloemen? Volgende
vergadering kijken we verder.
13. Sluiting
Voorzitter Henk Beljaars sluit om 21.30 uur de vergadering, en nodigt
iedereen uit een drankje aan de bar te gebruiken.
Volgende ledenvergadering dinsdag 12 januari 2010

9. Clubblad - Sponsoring - Reclameborden - Advertenties
Clubblad – Henk bedankt Peter v.d. Heuvel voor het iedere keer maken
en uitdraaien van het clubblad.
Sponsoring – Keukencentrum Schoonhoven blijft onze hoofdsponsor.
Peter van den Heuvel gaat zich met de aanschaf van nieuw clubkleding
bezighouden, naar verwachting kan dit op zijn vroegst met de
septembercompetitie geregeld zijn. Sommigen zijn hard aan nieuwe
kleding en tassen toe, sommigen nog helemaal niet.
Na een korte discussie wordt het volgende afgesproken: als onze
huidige shirts en broeken nog leverbaar zijn, krijgen alleen diegenen die
nieuwe kleding nodig hebben dit. Als dit niet het geval is – en hier ziet
het wel naar uit – zijn nieuwe shirts en broeken voor iedereen verplicht,
en zijn trainingspakken en tassen optioneel. De hoogte van de eigen
bijdrage moet nog worden bepaald, en is afhankelijk van de bijdrage
van onze sponsor.
Advertenties – Mocht je iemand weten, die onze club wil sponsoren, laat
het dan weten…
10. Evaluatie Kersttoernooi, bekers of geldprijzen
We hebben weer een geweldig Kersttoernooi achter de rug, het was
oergezellig, met een flink aantal spannende wedstrijden. Puntjes van
aandacht voor het volgende toernooi: de lengte van het dubbeltoernooi
in de A poule en de grootte van de poules in de B poule (bij een poule
van drie speel je maar twee wedstrijden).
Hoogtepunt van de vergadering was wederom de stemming voor bekers
of geldprijzen. De uitslag: bekers 7, geldprijzen 4, ganz egal 6. Henk en
Ab gaan samen bekers kopen!
11. Recreanten lid N.T.T.B.
De aanwezige recreanten gaan akkoord met een verhoging van de
contributie van 7 naar 8,50 euro. Een groot deel van deze verhoging
(9,15 euro) wordt afgedragen aan de N.T.T.B. De recreanten worden
hiermee officieel lid van de bond. Dit heeft alleen maar voordelen. Onze
vereniging wordt groter, de recreanten krijgen korting bij van alles en
nog wat. Arie kan hier op de donderdagavond meer over vertellen.

Seniorencompetitie:
Team 1
Wederom trad het eerste team van Smash aan in de 2e klasse van
afdeling West. De samenstelling was nog steeds dezelfde en handhaving
zoals gewoonlijk de doelstelling. De competitie leek slecht te beginnen
omdat Sjaak en Pieter samen naar Dordrecht moesten afreizen. Ze
willen er allebei weinig over kwijt, maar kwamen toch met 5 belangrijke
punten terug. Ondertussen bleek ook het team van VVV een zwakke
broeder te zijn en wisten we wie we onder ons moesten houden. Omdat
Arie zich deze competitie niet bezighield met de uitwedstrijden was het
een beetje passen en meten, maar uiteindelijk hebben we steeds een
team op de been kunnen krijgen. In deze poule (die overigens niet heel
sterk was) stak Phoenix met kop en schouders boven de rest uit en werd
terecht kampioen. Wijzelf konden een vierde plek realiseren, waarbij ook
Henk zijn puntjes meepakte. Al met al was het doel dus gehaald en
handhaving een feit. Voor volgende competitie is qua teamsamenstelling
nog niet bekend hoe de vlag erbij hangt, maar: "komt tijd, komt raad".

12. Rondvraag
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Keurige tweede plaats voor Smash 2
Het tweede team is op een keurige tweede plaats geëindigd.
Promoveren naar de tweede klasse is geen optie, daarvoor is het
krachtsverschil te groot. Bovendien was dit de laatste competitie van
Rob, zodat we het volgend seizoen met zijn vieren moeten zien klaar te
spelen. De tweede helft van de competitie is uitstekend verlopen, met
alleen verlies tegen de uiteindelijke kampioen Top 2. Een gelijkspel
tegen Vriendenschaar en overwinningen op Trefpunt (2x) en OTTV.
Vooral tegen deze laatste tegenstander hadden we nog iets recht te
zetten, na de forse nederlaag in Ouderkerk. Het was bovendien de
laatste wedstrijd van Rob, dus we waren gebrand op een hoge uitslag.
De 8-2 overwinning maakte de 7-3 nederlaag meer dan goed. Zo goed
zelfs dat we uiteindelijk boven OTTV eindigden. Hoewel krantenberichten
anders doen geloven – ‘een mooie tweede plaats van OTTV, hoewel
gedeeld met Smash’ – zijn wij door een beter onderling resultaat toch
echt als tweede geëindigd Jan-Willem!

Volgend seizoen naar de vijfde klasse, we hopen met z'n allen dat we
daar niet te lang in blijven, want daar horen we niet thuis. Ik zeg
namens ons team PUNTEN PAKKEN volgend seizoen!!
Daverend Smash KC 4 zet critici te kijk

Rob, het ga je goed!

Team 3
Het begon allemaal weer in de vierde klasse dit seizoen, dit hadden we
niet verwacht, maar door gebrek aan team zijn we blijven hangen in de
klasse, terwijl we eigenlijk gedegradeerd waren. Het begon allemaal niet
lekker en de eerste wedstrijd liep op een 6-4 verliespartij uit, maar dit
kon net zo goed andersom wezen, maar de pech lag aan onze kant. De
tweede wedstrijd was ook een rare avond. Na het trieste bericht van Jan
Lindsen te horen, hebben we ook niet zo best gespeeld en werden we
even ingemaakt met 9-1. Hierna nog een 8-2 en een 7-3 over ons heen
gekregen en we kwamen al lekker wat punten tekort. Maar goed, we
blijven positief en worden als het gezelligste team van de klasse gezien
en dat wil ook wat zeggen, toch?! De tweede helft begon allemaal wat
lekkerder te lopen, Rob pakte z'n eerste zegen enz. De vijfde wedstrijd
werd eindelijk een heerlijke winstpartij van 7-3 tegen Vriendenschaar.
Deze mannen waren net terug van vakantie en hadden een
tafeltennisbatje uit een ver land meegenomen voor een tientje per stuk.
Een hoop lol hadden ze er eigenlijk niet van, want de punten gingen
naar ons. In de tweede helft toch maar weer twee keer verloren met
9-1, wat wel erg zuur was! Hierna nog twee keer met 5-5 gelijk
gespeeld en het was weer voorbij. Helaas hebben we weer de kans
gekregen om te degraderen. Wij gaan ervan uit dat het nu wel gaat
gebeuren. Op 1 punt minder dan de laatste en 5 punten op die
daarboven is de totaaluitslag van ons team 34 punten. De uitslagen van
de totale competitie van deze klasse liegen er niet om en er is duidelijk
een verschil in drie goede en drie mindere teams.
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· De stuntmannen van team 4 verdienen een bloemetje!
Jullie mogen blij zijn als jullie in de middenmoot meedraaien, zeker als
Jasper niet mee kan doen’’, kregen de boys op de foto geregeld
toegedicht. Dit ging bij hen blijkbaar het ene oor in en snel het andere
oor weer uit…
Stuurlui André, Jake en Arjan hebben er hoogstpersoonlijk voor gezorgd
dat het vierde schip van onze club voor de tweede keer is gepromoveerd
in één jaar tijd. Na een slappe start volgde een sterke eindsprint.
Uiteindelijk waren 59 punten genoeg voor het kampioenschap in de
vijfde klasse poule 61.
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Hiermee verrasten de heren niet alleen vriend en vijand, maar ook
vooral zichzelf. En dit terwijl de beste stuurman, Jasper, dit seizoen niet
in actie heeft kunnen komen door een schouderblessure.

Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2009

Het seizoen begon met een uitwedstrijd bij ATTC Freepack 9, altijd lastig
joh… In Alphen lieten de heren zich dan ook met 7-3 aan de kant
schuiven door drie sterk spelende dames. Opvallende man deze avond
was André: hij maakte na een slepende blessure zijn comeback en wist
deze met twee winstpartijen op te luisteren. De opmerkelijkste actie
kwam desondanks op naam van onze Schotse Hooglander: tijdens een
wedstrijd wist hij het balletje (per ongeluk?!!) in het decolleté van een
van de dames te spelen…
Een week later tegen Kwiek 8 geen barre voorvallen, maar ook geen bar
resultaat: wederom een 7-3 verlies. Uit bij TOP 7 ging het beter: de
jongens namen een 8-2 overwinning mee terug naar de Zilverstad.
Vervolgens werd aan de Vlisterweg Vriendenschaar 15 met 6-4
verslagen, in de terugwedstrijd in Gouda bleef het team op 5-5 steken.
André wist die avond een tafeltennisveteraan -die met een vreemd batje
van ruim 40 jaar oud speelt- van zijn 100% af te helpen.
De zesde wedstrijd was tegen het vijfde team van de Flamingo’s. Er
werd een 7-3 overwinning uit het vuur gesleept. Daarna volgden een
zege op ATTC Freepack 9 (7-3), een gelijkspel bij titelconcurrent Kwiek
8 en een uitschieter tegen TOP 7 (9-1). In de laatste wedstrijd tegen de
Flamingo’s 5 moesten drie punten worden behaald om kampioen te
worden, maar het werden er uiteindelijk 6.

Phoenix 2
ATTC Freepack 2
Pitt’75 1
Smash KC 1
Dordrecht 5
VVV 4

Terugkijkend op deze competitie is de ijzersterke rentree van André
noemenswaardig. Ondanks een conditieachterstand en pijnscheuten wist
André op karakter de meeste partijen ‘gewoon’ in winst om te zetten.
Even alles op nul en zo nu en dan zoals vanouds flink brullen. Tevens
was het sterke dubbelspel van Jake en Arjan een pluspunt. Verder was
het opvallend dat bijna elke speelavond wisselend één van de heren er
niets van bakte, maar dat telkens door de andere twee werd
opgevangen met winstpartijen. Dat is pas een staaltje teamwork!
Voor volgend seizoen is lijfsbehoud het devies. Het mag dan wel een
loodzware opgave zijn, maar met veel vertrouwen gaat team 4 deze
uitdaging graag aan! Laat die vierdeklassers maar komen!

2e klasse poule 2.1

3e klasse poule 31
10
10
10
10
10
10

-

83
63
50
43
35
26

4e klasse poule 33
ATTC Freepack 7
Kwiek 4
Flamingo’s 4
OTTV 3
Vriendenschaar 14
Smash KC 3

TOP 3
Smash KC 2
OTTV 1
Pitt’75 3
Trefpunt 2
Vriendenschaar 10

9
10
10
10
10
9

-

67
52
52
46
40
33

10
10
10
10
10
10

-

59
55
53
50
46
37

5e klasse poule 61
10
10
10
10
10
10

-

70
68
54
39
35
34

Smash KC 4
Kwiek 8
ATTC Freepack 9
Flamingo’s 5
Vriendenschaar 15
TOP 7

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2009
Naam
Ab Muilwijk
Rokus van der Bas
André van der Linden
Cees de Gruijter
Rob Stigter
Arjan Versluijs
Jake Constable
Sjaak Ouwerkerk
Stefan de ruiter
Peter de Heij
Robin van Randwijk
Pieter van der Bas
Jan Lindsen
Arie Kruijs
Henk Beljaars
Erik Heijkoop
Rob Stremme

Team

Gespeeld

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

21
15
30
24
15
30
30
30
24
27
21
18
15
12
12
6
27

Gewonnen Percentage
18
12
21
16
10
17
16
15
11
9
7
6
5
4
2
1
2

86%
80%
70%
67%
67%
57%
53%
50%
46%
33%
33%
33%
33%
33%
17%
17%
7%

Oké, hier weer korte verhaaltjes over de lijst. Dit jaar kwam er 1 speler
minder in actie. Dat was Jasper Stetter. Hij kwam door lichamelijke
klachten niet aan spelen toe en ontbreekt dus in deze lijst. Vorig seizoen

-9-

- 10 -

waren er 3 spelers die alles speelden, nu zijn dat er 4. Dit zijn André,
Arjan, Jake en Sjaak.
Vorig seizoen stond zijn teammaat Rob nog bovenaan. Nu is Ab aan de
beurt. Een keurige prestatie Ab. Rob Stremme heeft zijn eigen record
verbroken door nu 4x achter elkaar onderaan te staan. Kom op Rob, het
wordt nu echt tijd om door vandaan te komen.
De grootste stijgers zijn dit seizoen André van der Linden, Cees de
Gruijter en Stefan de Ruiter. Ze stegen alle drie maarliefst acht
plaatsen. Arie Kruijs heeft de eer om de grootste daler te zijn. Hij zakte
10 plaatsen van 4 naar 14.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mannen van dalers en zakkers komen ook voor in het
procentenoverzicht. Ook hier bleek André de grootste stijger te zijn.
Vorig jaar won André nog de dubbel in de lijst van zakkers. Een knappe
prestatie André. De grootste daler is ook hier Arie. Arie heeft dus ook
zijn prijs binnen. Gefeliciteerd.
Het gemiddelde van alles spelers bij elkaar komt dit seizoen uit op 46%.
Dit is vijf procent minder dan vorig seizoen.

Wist u dat ... :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arie graag op verkenning uitgaat;
Jake graag in het bestuur wilt als hij een TOM TOM krijgt;
Smash ook op Hyves te vinden is;
Pieter en Sjaak de uitwedstrijden liever samen spelen;
Arie dan ook lekker kan thuis blijven;
Rokus dan kan gaan tennissen;
en Henk dan lekker op vakantie kan gaan;
Arjan en Ab graag hadden ingevallen;
zij regelmatig potjes wonnen in hogere klassen;
de Smash-schoonmaakdag er weer is geweest;
er weer een ploeg enthousiaste leden aanwezig was;
er hard werd geboend, geverfd, gemaaid, gepoetst en geveegd;
Jan Lindsen zijn mini-tractormaaier bij zich had;
Stefan bij het takken snoeien zijn ketting verknalde;
hij inmiddels weer een nieuwe heeft;
Ab meerdere spieren voelde waarvan hij het bestaan niet wist;
dit kwam door het verven van de punt aan de voorkant;
Peter “B” grijs leuker vind dan zwart;
hij de voetenbank van de bar daarmee heeft geverfd;
het echter niet in 1 keer dekte;
hij er zelfs over denkt om zijn haar grijs te verven;
Martin en Louis weer als dakhaas fungeerden;
zij maar weinig blad uit de dakgoot moesten halen;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Martin ook nog even zijn beroep moest uitoefenen;
Arjan aardig overweg kan met een emmer sop en een spons;
de wanden goed schoon zijn geworden;
Peter de Heij goed overweg kan met olie;
dit niet betekent dat hij in de olie was;
hij een gedeelte van de vloer in de olie heeft gezet;
hij dit binnenkort gaat afmaken;
hij daarna de olie goed moet uitwrijven;
hij daar nog een hele klus aan gaat krijgen;
Henk weer voor de broodjes heeft gezorgd;
we na afloop hebben geconstateerd dat we Arie (niet) hebben
gemist;
Henk een sjaal van Real Madrid heeft opgehangen in het
clubhuis;
Arie een sjaal van V.V. Cabauw aan 't breien is om ernaast op te
hangen;
er een luchtje aan Peter 'S.' hangt;
dat luchtje blijft hangen als je tijdens een partij van kant
wisselt;
Louis en Martin nog een blik verf van vorig jaar op het dak van
het clubhuis hebben gevonden;
Sjaak wegens slecht voetbal bij 020 een seizoenkaart gaat
nemen bij Telstar in Velsen-Zuid;
Wil Goudriaan alle Feyenoord handtekeningen heeft;
team 3 en 4 stuivertje wisselen;
Stefan nog steeds 'aardig gek' is.

Mijn tafeltennisverhaal
Met deze rubriek wil ik een groot aantal tafeltennisverhalen gaan
vastleggen. Het is de bedoeling dat een ieder zijn verhaal gaat vertellen.
Zoiets als Babbeltje met maar dan wat uitgebreider. In het vorige
clubblad wilde ik hier al mee beginnen, maar nu gaat het er dan toch
alsnog van komen.
Mijn tafeltennisverhaal begint een hele tijd geleden. Het zal begin jaren
tachtig zijn als ik samen met vrienden boven op zolder bij mijn ouders
op een uitschuifbare tafel mijn eerste slagen sla. Onder deze vrienden
was Harry van den Broek. We bleken het zo leuk te vinden dat we
besloten dit ook eens op een club te proberen. Dit moet ergens in 1984
zijn geweest. We konden terecht bij Smash uit Schoonhoven. Smash
speelde nog in hun clubhuis “Het Bastion”. Op de eerste avond speelde
Harry en ik meteen de finale van Rond de Tafel. Leuk begin. Andere
jeugdleden die tijd waren: Martin van Vliet, Remco Elshof, Jos van de
Bunt, Jan Sluis en André Gelderblom. Natuurlijk waren er nog veel meer
maar, het onthouden van namen is niet mijn sterkste punt.
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Enkele maanden later verhuisde Smash naar de Spoorstraat. Onder
leiding van Cees Faay kregen we training. Een bekende uitspraak van
hem uit die tijd was “Doe maar wat”. Mijn eerste kersttournooi eindigde
op een tweede plaats. Remco Elshof werd kampioen als ik het goed heb.
Competitie spelen zat er nog niet in maar dat veranderde snel. Samen
met Harry, Martin en Jos startten we in de derde klasse. Het zal het
tweede seizoen zijn geweest dat we promotie naar de tweede klasse
afdwongen. Ik mocht zelfs nog naar een toernooi bij ZTTC.
In 1986 won ik het juniorenkampioenschap bij Smash. Ook het dubbel
won ik samen met Oliver Lauffer. Ook Jeffrey en Dennis waren toen lid
van Smash.
Jos stopte. Maar ook zonder Jos gingen we een jaar later alweer naar de
eerste klasse. In Bleiswijk werden we kampioen en de vader van Martin
trakteerde ons op een Chineesje. Later haalde de heer van Vliet nog in
in de Beijerse bocht. Moet je nu niet meer aan denken. Andere junioren
die in die tijd ook lid waren zijn: Martijn Duk, Nicolas Hamel, Arthus
Peltenburg en Karin den Besten. De eerste klasse duurde wat langer,
omdat we niet van BOK konden winnen. Na drie seizoenen kwam het er
toch van. Promotie naar de landelijke klasse C. Een enorme prestatie en
een begin van drie jaar landelijk bij Smash. Tussendoor werd ik nog een
keer clubkampioen in 1988 na een jaar eerder nog vierde te zijn
geworden. In die tijd durfde mijn vader niet eens binnen te komen. In
1989 een tweede plaats achter Martin.
Dat landelijk C wel wat meer vergde dan de regionale klasse kwamen
we snel achter. We zaten in een poule met Taverzo, TOGB, SVN
Naaldwijk, BOK en …… . Het werd geen groot succes maar het was wel
een leuke ervaring. Voor Harry en mezelf was het ook gelijk na 1
seizoen landelijk C gedaan. We moesten naar de senioren. Onze plekken
werden ingenomen door Jeffrey Lauffer en Martijn Duk.
Training geven vond ik ook wel leuk, dus ben ik dat na de juniorentijd
gelijk maar gaan doen. Er waren toen best veel junioren in die tijd. Er
werd zelf op twee avonden getraind. Pieter en Rokus van der Bas waren
er toen ook al. En wat te denken van Karen Ricken, Victor Okhuizen,
Edwin Speksijder en Michel de Jong. Er waren er nog veel meer.
Met het eerste team was ik elke week op pad. Samen met Martin,
Jeffrey (hij speelde gewoon met een batje vol met putten (wat in een
pak Omo zat) de sterren van de hemel) en Martijn zijn we heel Zuid- en
Noord-Holland, Utrecht en Gelderland afgeweest. Wat dacht je van
Rapidity Beverwijk (gelijk langs de Bazaar), Medemblik, Huizen, Almere,
Rhenen. Echt hartstikke gezellig. Die mannen vormden echt een
superteam. Het laatste seizoen werd ook het mooiste. Op onderling
resultaat tegen DHC Delft kampioen worden in de Landelijke klasse C.
Een enorme unieke prestatie die voorlopig niet zal worden herhaald.
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Maar er stonden zat junioren te popelen om dit ook te halen. Pieter,
Rokus en Arjan Zijderlaan starten volgens mij in de derde klasse en
werden daar meteen kampioen. Een seizoen later was het al snel naar
de tweede klasse. Het kampioenschap in de eerste klasse was ook
binnen 1 jaar gelukt. Wederom Landelijk C bij Smash. En weer ging ik
met die gasten mee. Ook weer overal geweest. In bijvoorbeeld
Oosterhout (GLD) geweest, waar er gewoon niets te kopen viel. Koffie
lukte niet eens, maar dan moet je wel de stekker er insteken.
Daarna volgde een wat mindere periode volgens mij. Althans de
landelijk werd niet meer gehaald. Michel van Maaren, Ewoud van der
Dool en Ben Oudshoorn. Later kwamen daar weer Remco van Ineveld,
Jeroen Dijkstra, Stefan de Ruiter, Marco Koeleman, Marco van de Berg,
Sander van de Bogert en Joost en Nils van der Waal bij. Hier zat weer
meer rek in. Smash haalde weer de eerste klasse. Hier moet ook
ongeveer het einde van de Spoorstraat liggen.
Als ik nu nog aan de Spoorstraat denk, denk ik ook gelijk aan de
superavonden op vrijdag. Echt schitterende avonden. Er was een hele
vriendenclub ontstaan, die vooral voor de lage consumptieprijzen
richting Smash trokken. Wat de denken van Arjan de Jong, Rob van der
Hoek, Jaap van der Ree, Rob van Leeuwen, Marc van de Plas, Monique
Stigter, Floortje de Graaf, Ed Moeken en ga zo maar door. Die tijd was
heel goed voor Smash. Daar teren we nu nog op. Ze kwamen allemaal
en elke week naar Smash. Het tafeltennis boeide ze niet zoveel, maar
kaarten en roken werd er volop gedaan. Er werd zelfs vakantie gevierd
op Isla Margarita.
Door de verhuizing naar eerst de Meent en daarna de Berengracht bleef
er niets over van de vrijdagavondgroep. Het was er stukken minder
gezellig. Maar met elkaar moet je het ook gezellig maken. Als er dan
niemand komt is het dus ook niks.
Ons nieuwe clubhuis bracht ons ook een nieuwe groep junioren. Met drie
groepen van acht junioren gaf ik training op de vrijdagavond. Fanatiek
waren ze allemaal. Zo kwamen Erik Heijkoop, Jordi Koster, Robin van
Randwijk en Remco Bont. De vier musketiers. Ook weer zo’n mooie tijd.
Samen met Gerard Krijgsman kon Smash nog kampioen worden in de
eerste klasse. Na 8 wedstrijden boven aan te hebben gestaan sloegen
de zenuwen toe en werden er nog maar twee punten aan het totaal
toegevoegd.
Voor mezelf kwam er door persoonlijke redenen helaas ook een eind aan
het trainen geven. Nu spelen er weer een aantal jongens uit Ammerstol
onder leiding van Henk. 1 keer per maand geef ik de jongens nog wel
een technische training.
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Natuurlijk is er van mij kant nog wel wat te melden. In het volgende
clubblad een overzicht van mijn seniorencompetitie.

bar meteen gevonden, achter de tafel gaat dat ongetwijfeld ook snel
lukken. Het smashen had je in ieder geval in no time onder de knie!

Peter van den Heuvel

Onderhoudsdag 2009:

Van de recreanten:

Zaterdag 16 mei vond onze jaarlijkse onderhoudsdag plaats. Om 9 uur
verwelkomde Henk Louis, Martin, Ab, beide Peters, Stefan en even later
ook Arjan. Naderhand kwamen Jan en Sjaak de troepen versterken.

De harde kern van de recreanten staat wekelijks garant voor een
supergezellige donderdagavond. Dat is in elke editie van deze rubriek te
lezen, maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd!
Desondanks zijn er een aantal recreanten die hun gezicht soms iets te
weinig laten zien. Dan komen ze twee keer achter elkaar en vervolgens
zie je ze een (half)jaar niet meer. Tegen de personen die zichzelf hierin
herkennen zouden we willen zeggen: zonde, je mist dan wel wat, dus
kom gewoon iets vaker buurten! Jullie aanwezigheid wordt
gewaardeerd!

· Stefáááán vraagt weer ‘s om een KitKat…

Henk was de coördinator en tevens was hij verantwoordelijk voor de
catering. Ook assisteerde Bello tussendoor de anderen bij hun arbeid.
Ab heeft het houtwerk aan de voorkant geschilderd, Sjaak hielp daarbij
een handje. Louis en Martin hebben het dak geïnspecteerd en waar
nodig gerepareerd en tevens de muren aan de buitenzijde van
spinnenwebben en andere vuiligheid ontdaan. Stefan bekommerde zich
om het groen en heeft heel wat gras (met Jan), onkruid en takken
neergerausd (met Louis en Martin). Wat een opruiming!

Ook de aanwezigheid van Øyvind de Heij werd gewaardeerd. Hij ging
even met verve zijn vader achterna, maar heeft toch besloten te
stoppen met tafeltennissen. Daartegen staat de komt van Rémon van
Leeuwen, welkom bij de club! Deze jonge Vlistenaar had z’n draai bij de

Peter de Heij heeft o.a. de tennistafels schoongemaakt en de netten
gerestaureerd en hielp de anderen met klusjes.
Peter van den Heuvel en Arjan hebben binnen de plinten schoongemaakt
en geverfd. Arjan heeft verder nog de wanden en nokken in de speelzaal
gereinigd en hetzelfde geldt voor de vloer en de rekken van de
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herenkleedkamer. Peter ‘B.’ heeft tevens de voetensteun van de bar van
een likje verf voorzien.

Partner:

Rond 15 uur was iedereen klaar met de werkzaamheden en werd er
gezamenlijk aan de bar met voldoening teruggekeken op het behaalde
resultaat en de gezellige dag. De club bedankt iedereen voor hun
welkome bijdrage!

Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:

Babbeltje met...:
…onze trotse Schotse Hooglander binnen onze vereniging, die met zijn
teammaten twee keer in één jaar kampioen wist te worden. Ditmaal de
beurt aan Jake Constable dus.

Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Goudse
kampioenschappen:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid?:

Naam:
Bijnaam:

Geboren:
Woonplaats:
Opleiding:

Beroep:

Jack Constable.
Iedereen noemt mij Jake. Mensen die Jack heten
worden in Schotland ‘Jake’ genoemd, dus is mijn
roepnaam ‘Jake’, zo gaat dat daar nu eenmaal.
Wist je trouwens dat we in Schotland geen
doopnamen hebben?
Op 28 juni 1947 in Aberdeen, Schotland.
Bergambacht.
In Schotland heb ik een soort LTS/MTS-opleiding
gevolgd, met vakken als hout- en metaalarbeid,
schilderen, scheikunde e.d.
Ik was tot eind november bedrijfsleider bij een
tuincentrum/kwekerij in Boskoop. Nu ben ik
vutter en ben ik een paar dagen in de week
magazijnmedewerker bij Kruiswijk in de Vlist.
- 17 -

Merk batje:
Merk rubber:
Ambities in de
tafeltennissport:
Bijgelovig:
Mooiste sport na
tafeltennissen:

Hoogtepunt:

Dieptepunt:
21 of 11?
Rode op zwarte
opdruk?
District West of

Overigens met ontzettend veel plezier!
Mijn vrouw heet Martje. Wij zijn getrouwd op 24
augustus 1978 en hebben twee zonen van 24 en
27.
Gewoon lid/competitiespeler.
Beetje allround, maar ik hou wel van aanvallen.
Volgens mij ben ik in de B-poule wel eens
kampioen geworden, maar weet echt niet meer
wanneer (Martje komt met het bewijs naar
beneden lopen: de beker stamt uit 1997, red.).
Ook ben ik zat keer 2e en 3e geworden.
4e Team.
Komend seizoen de 4e, omdat we kampioen zijn
geworden.
Toen ik nog lid was bij Vriendenschaar destijds
heb ik 4e klasse gespeeld, maar dat is denk ik nu
ongeveer het niveau van de 5e huidige klasse.
Heb ik ooit aan meegedaan, was heel leuk
overigens, maar het was geen succes. Al ben ik
toen wel een paar ronden verder gekomen.
Zet maar Sjaak Ouwerkerk neer, haha!
Ongetwijfeld Peter van den Heuvel.
Ik zou het echt niet weten, dat moet je aan Joke
vragen. Heel was jaartjes in ieder geval…
Tibhar.
Varispin, aan beide kanten.
Die moet je altijd hebben. Voor komend seizoen
is dat handhaving met z’n vieren.
Nee.
Voetbal is ’t leukst na tafeltennis, PSV en
Aberdeen zijn mijn favoriete clubs.
Turnen is ’t mooist na tafeltennis. Ik vind ’t mooi
om te zien dat een lichaam zo vreselijk veel kan.
Eigenlijk het afgelopen kampioenschap: dat we
in 1 jaar 2 keer kampioen zijn geworden en de
laatste keer zelfs zonder onze sterkste man
Jasper.
Ik vind het trouwens vreselijk knap wat André
heeft gepresteerd ondanks zijn blessures, dat
mag ook wel eens worden gezegd.
Heb ik eigenlijk niet.
Nu ik eraan gewend ben vind ik 11 beter.
Ik denk dat die ballen met die zwarte opdruk
zwaarder zijn. Voor m’n gevoel spelen die beter.
Liever Gouda.
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Gouda?
Warm of koud?
Groene of blauwe
tafel?
Forehand of
backhand?
Bewondering voor:

Hobby’s:

Favoriete TVprogramma:

Eten:

Drank:
Auto:
Mooiste vrouw:
Vakantie:

Levensmotto:

Vertel iets
verrassends over
jezelf:

Liever een warme zaal, want koud ben ik van
mezelf.
Groene.

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN

Die zijn bij mij alle twee redelijk.
Mijn jongste zoon, dat hij militair is geworden,
waarvoor hij een goede baan heeft opgegeven.
Op m’n oudste zoon ben ik overigens net zo
trots, hij is teamleider in het ziekenhuis.
Alles wat met lucht- en ruimtevaart te maken
heeft, dat fascineert me enorm. En in autocross
ben ik zeer fanatiek (door m’n zonen) in
supporteren en helpen.
National Geographic Channel en Discovery vind
ik interessant. Liever dat dan een soaptoestand.
Van mij zouden ze Goede Tijden Slechte Tijden
en dat soort dingen mogen verbieden.
Chinees eten vind ik erg lekker, maar wat ik niet
te versmaden vind is de groentesoep van mijn
vrouw, daar zijn we thuis allemaal gek op.
Gewoon een koud pilsie.
Een Peugeot 206.
Dat is m’n vrouw.
Ik moet Nederland eigenlijk nog ontdekken; hier
zijn zoveel leuke plekjes. Aanstaande zomer
gaan we naar Texel.
Wees ten alle tijden oprecht, eerlijk en
behulpzaam. Dat heb ik altijd hoog in het
vaandel staan en daar kom je altijd ver mee.
Ik ben dan wel genaturaliseerd tot Nederlander,
maar mijn Schotse trots zal ik altijd houden en
zal ik nooit verloochenen. Ik heb ook tegen mijn
jongens al vroeg gezegd dat ze half Schots zijn.
Hoewel ik ze het nooit heb opgedrongen, zijn er
ze er trots op. En oh ja: ik heb een familiewapen
(hangt boven de deur van de woonkamer, red.),
want ik behoor tot de Hay-clan.

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.
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