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Soms zit het mee en soms zit het ook gewoon tegen. Gelukkig moet ik
concluderen dat het heel vaak meezat met het bereiken van een aantal
pagina’s dat deelbaar is door 4. Helaas deze keer wat minder geluk. Na
alles te hebben vergaard kwam ik op 13 bladen. Tja wat doe je dan?
Schrap je wat, deel je het anders in, haal je wat trucages uit of vraag je
mensen of ze nog bruikbaar leesvoer hebben. Natuurlijk kan het
allemaal. Ik heb echter voor het laatste gekozen. Daarom bestaat dit
clubblad weer uit 16 pagina’s met tekst. Iedereen bedankt die zijn stukje
heeft geleverd.
Smash is 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.

Bestuursmededelingen:
•

•

Webmaster www.smashkc.nl
Rokus van der Bas
Wal 14a
2871 BA Schoonhoven
rbas@smashkc.nl

•

Ereleden
- Jan Crama
- Karel Stetter †
- Willem van Holten
- Joke den Besten

Clubgebouw Smash KC
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
Tel. 06-48261665
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•
•

Indien u geen competitie meer wilt spelen of u wilt juist wel
competitie gaan spelen, dient u dit uiterlijk voor 1 december of 1
juni kenbaar te maken bij onze wedstrijdsecretaris. Doet u dit
later dan is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven.
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 aan blijft.
Indien u gaat verhuizen of u krijgt dit boekje op het verkeerde
adres geef dit dan s.v.p. door aan onze ledenadministratie.
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum vergadering: 10 januari 2011
Datum notulen: 22 januari 2011
Notulist: Ab Muilwijk
1. Opening
Voorzitter Henk Beljaars opent de vergadering om 20.15 uur en heet
iedereen van harte welkom. Er zijn drie afzeggingen (Rokus, Cees, Rob),
verder is er weer een prima opkomst.
2. Naar aanleiding van de ledenvergadering d.d. 12 januari 2010
Geen op- en/of aanmerkingen.
3. Bestuursmededelingen
Henk Beljaars is in augustus maar liefst 30 jaar voorzitter van onze
vereniging. Hij vindt het dan ook tijd worden het stokje over te dragen.
Hij stelt Ab Muilwijk voor als toekomstig voorzitter, Peter van den
Heuvel eventueel als toekomstig penningmeester. Tijdens de
ledenvergadering in januari 2012 zal hierover gestemd gaan worden.
4. Onderhoud gebouw
Zaterdag 7 mei staat in het teken van gezamenlijk onderhoud:
dakinspectie, schoonmaken luchtventilatoren, schoonmaken binnen en
buiten, schilderen en tuinonderhoud. Vorig jaar is de geplande
onderhoudsdag tot twee keer toe niet door gegaan, dit jaar is iedereen
dan ook vanaf 09.00 uur van harte welkom! Voor deze dag stellen zich
beschikbaar: Ab, Arjan, Henk, Jan, Jasper, Louis, Martin, Peter de Heij,
Peter van den Heuvel, Robin en Stefan (en iedereen die de notulist
vergeten is te noteren).

8. Competitie-indeling teams en speelavond
Team 1 (3e klasse - vrijdag): Arie, Henk, Sjaak
Team 2 (4e klasse - dinsdag: Ab, Peter de Heij, Robin
Team 3 (5e klasse - vrijdag): Cees, Jan, Rob
Team 4 (5e klasse - dinsdag): Arjan, Jake, Jasper, Stefan
Uit tactische overwegingen (invalmogelijkheden) zijn team 3 en 4
omgedraaid.
9. Clubblad - Sponsoring - Reclameborden - Advertenties
Clubblad – Henk bedankt Peter van den Heuvel voor het iedere keer
maken van het clubblad, Arjan Versluijs helpt hem daarbij. Vanaf nu is
de omslag volledig in kleur!
Sponsoring – Keukencentrum Schoonhoven blijft onze hoofdsponsor.
Advertenties – Er zijn enkele nieuwe sponsors bijgekomen (Rehorst,
PSDA Europe, Terlouw, het bedrijf van Stefan – Hoveniersbedrijf Erik
Verhoef – sponsort in natura), de lijst met sponsors zal worden
aangevuld.
Het loopt dus behoorlijk, maar er kunnen nog wel wat adverteerders bij.
Mocht je iemand weten, die onze club wil sponsoren, laat het dan weten.
Peter van den Heuvel overhandigt aan iedereen een document over
sponsoring, met de oproep om minstens een nieuwe sponsor per
persoon aan te dragen!
10. Telefoon
We bellen nauwelijks, maar de abonnementskosten van een vaste
aansluiting zijn behoorlijk hoog. Er wordt besloten het abonnement op
te zeggen. Jan heeft nog een mobieltje, Robin zorgt voor een prepaid
kaart met voldoende beltegoed.

5. Financieel overzicht
Het ziet er allemaal nog steeds rooskleurig uit voor Smash KC,
penningmeester Henk krijgt tijdens de vergadering dan ook een
welverdiend applaus.

11. Recreanten
De donderdagavonden zijn niet meer zo drukbezocht als anders, hoe
lang kunnen we hier nog mee verder? Voorlopig blijft de
recreantenavond, maar het heeft de aandacht van het bestuur. Wellicht
moeten we de publiciteit maar weer eens gaan zoeken, dit heeft de
vorige keer ook een behoorlijke respons gehad.

6. Website Smash KC
Peter van den Heuvel past de website aan waar mogelijk, verder moet
Rokus dit doen. Ab kijkt of hij ook een steentje bij kan dragen en krijgt
de inloggegevens van het CMS-systeem. Verder zullen de emailadressen van alle leden worden gecheckt en aangevuld.

12. Rondvraag
Peter van den Heuvel - heeft twee reacties gehad op zijn mail over de
slijtage van onze clubkleding. Binnenkort gaat hij bestellen.

7. Verkiezing kascommissie
Rokus en Cees hebben de boeken gecontroleerd en perfect in orde
bevonden. Rokus treedt terug en wordt vervangen door Arie. Jasper
stelt zich beschikbaar als reserve.
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Peter van den Heuvel - vraagt aan alle team om de uitslagen snel door
te geven.
13. Sluiting
Voorzitter Henk Beljaars sluit om 21.30 uur de vergadering, en nodigt
iedereen uit een drankje aan de bar te gebruiken.
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Seniorencompetitie
Smash Keukencentrum 1 en het getal 3 (!!)
De aanhef boven dit stukje lezende, zijn een paar overeenkomsten snel
gevonden.
De 3 verhuizingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1985, de 3
tafeltennistafels in ons clubgebouw, we spelen in de 3e klasse van de
Afd. Gouda, een team bestaat uit 3 spelers die op een competitie-avond
3 enkelspelen afwerken. Waar ik heen wil met het getal 3 (!!) zal snel
duidelijk worden.
Halverwege de competitie stonden we op een gedeelde 1e plek met Top.
Beide teams hadden inmiddels 35 punten vergaard uit 5 wedstrijden.
De eerste van de retourwedstrijden hebben we gelukkig weer een
beroep kunnen doen op Ab. Mede door zijn uitstekende inzet hebben we
een gelijkspel tegen TOGB uit het vuur kunnen slepen. Vervolgens werd
Pitt uit Capelle a/d IJssel aan de zegekar gebonden en vervolgens stond
de ontmoeting tegen TOP in Haastrecht op de rol. Altijd een wedstrijd
om naar uit te zien, omdat de door de jaren heen opgebouwde
vriendschappelijke band tussen beide teams toch wel hecht te noemen
is. Zoals altijd werd het weer een spannende en voor Smash een
heerlijke avond, omdat de 4-6 winst mee terug naar Schoonhoven werd
genomen. Na deze wedstrijd was het onderlinge verschil tussen beide
teams slechts 3 (!!) punten en nog twee competitieronden te gaan.
De laatste twee thuiswedstrijden werden beiden met 7-3 gewonnen van
resp. Trefpunt en Vriendenschaar. Hoe was het Top vergaan de laatste
potten? Geheel volgens verwachting wist ook Top de laatste matches in
winst om te zetten en hilarisch genoeg bleef zelfs het onderlinge verschil
van 3 (!!) punten in tact.
De conclusie van dit alles: TOP kampioen met 71 punten, Smash
Keukencentrum 2e met 68, TOGB en Trefpunt resp. 52 en 51, als 5e
Vriendenschaar met 34 punten en op een troosteloze 6e stek Pitt met
slechts 24 punten.
Als team hebben we het weer aardig gedaan met 8 overwinningen en 2
gelijke spelen (als enige team ongeslagen in de competitie). Voorts werd
het dubbelspel van de 10x slechts 1 maal verloren. De persoonlijk
behaalde resultaten zijn als volgt : Arie 27/23 = 85 %; Sjaak 30/23 =
77 % en Henk 24/9 = 38 %. De gewaardeerde invallers kwamen tot de
volgende scores: Peter de Heij 3/0 = 0 % ( blijven trainen jochie ) en
Ab Muilwijk 6/4 = 67 % (een score die wel bij hem past).

uiteindelijk 3 (!!) punten te kort om de kampioensschaal in ontvangst te
kunnen nemen. Bij een gelijk aantal punten zou het resultaat van de
onderlinge confrontaties tegen TOP (11-9 in ons voordeel) de doorslag
hebben gegeven. Het kan nog gekker, want na de najaarscompetitie van
2010 moesten we het kampioenschap aan ATTC uit Alphen a/d
Rijn laten met slechts een onderling verschil van 3 (!!) games. Beide
onderlinge wedstrijden eindigden toen in 5-5 en na gametelling kwam
de overwinnaar uit de hoge hoed.
Wie zijn fantasie nu alvast de vrije loop laat, zou kunnen filosoferen,
welke impact het getal 3 (!!) de volgende competitie op het verloop
daarvan zou kunnen hebben/krijgen. Vinden jullie het erg als ik pas en
dus eventjes oversla? We hebben het met z’n allen weer gefikst
mannen!
Bedankt: Henk, Sjaak en de invallers: Ab en het badeendje Peter de
Heij.
Arie Kruijs
2e helft voorjaars competitie team 2
De start van de 2e helft begon zeer voortvarend. Tegen Kwiek 8 werd
met een maximale score van 10-0 een prima stand neergezet. Ik wil
niet zeggen dat het makkelijk ging maar we waren alle drie zeer scherp
bezig.
De volgende wedstrijd was tegen onze directe mededinger naar de
eindzege. Waar we thuis met 7-3 van hebben gewonnen moesten we nu
direct aan de bak. Werd dus een zeer spannende avond waar we
moesten knokken voor elk punt en we uiteindelijk met een gelijke stand
zeer tevreden vandaan kwamen. Gezellig is het daar altijd.
Roteb 2 werd de volgende tegenstander, die door een ongelukkige vorm
van miscommunicatie binnen hun vereniging met de wedstrijdsecretaris,
vergeten waren dat zij een inhaalwedstrijd moesten spelen tegen OTTV
en tot een puntenvermindering werden veroordeeld en toen op -1 punt
kwamen te staan. Begrijpelijk dat zij niet zo gemotiveerd waren en aan
het eind van de avond tegen stand van 10-0 aankeken en zij zonder een
punt weer naar huis gingen. Voor ons was, door de 3e keer met 10 -0 te
winnen, het kampioenschap toen reeds bereikt.
De laatste wedstrijd tegen OTTV 3 werd gespeeld op 12 april, de
verjaardag van ondergetekende. Voorafgaande aan de wedstrijd werd er
nog door adverteerder PSDA (duikschool) een "ouwe lullen" taart
(slagroom aangevuld met chocolade penisfiguren) op tafel gezet en
mocht de jarig alle kaarsjes uitblazen. Voor iedereen was er een puntje

Zoals eenieder uit de eindstand heeft kunnen opmaken, kwamen we
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van de taart aangesneden en werd gulzig gebruik gemaakt van het
aanbod.
We begonnen moeizaam aan de wedstrijden en na de dubbel was de
stand 2-2. Volgens mij sloeg toen toch de vlam nog in de pan en na de
laatste wedstrijd was de stand 8-2 voor ons geworden.
We hebben maar 8 wedstrijden kunnen spelen omdat een van de
verenigingen zich van te voren reeds had teruggetrokken. We scoorden
daardoor een minder aantal punten namelijk 67.
Dit mocht de pret echter niet drukken. WE ZIJN KAMPIOEN en spelen
volgend seizoen in de derde klasse van de afdeling Gouda. Teamgenoten
gefeliciteerd.

ons team een goede bijdrage leverde aan het aantal punten. Cees
haalde in de laatste wedstrijd tegen de koploper zelfs 3 knappe
winstpartijen binnen en speelde een van zijn betere competities met een
persoonlijk percentage van 74,1% (nr. 2 van onze poule!!), gevolgd
door Jan met 70% (1 wedstrijd meer gespeeld dan Cees) en Rob met
23,3 %. Rob vecht zich weer terug naar zijn oude niveau en dat gaat
weer lukken, getuige ook zijn sterke optredens tijdens de dubbels (70%
winst).
Nu we besloten hebben voortaan te starten met een trainingsstage (in
het buitenland??) zijn de verwachtingen voor het volgend seizoen hoog
gespannen.
Jan Lindsen

Peter de Heij
Team 4
Met 52 punten zijn Jake, Jasper, Stefan en Arjan van Smash 4 derde
geworden in poule A in de vijfde klasse. In punten staat het team gelijk
met Flamingo's 4, maar het onderling resultaat is in het voordeel van de
Gouwenezen. Met maar liefst 14 punten voorsprong is Kwiek 9
kampioen geworden. Deze competitie kenmerkte zich door een minimaal
niveauverschil tussen de teams, met Kwiek 9 als positieve en ISV-Gouda
2 als negatieve uitschieter.

Een goed seizoen voor team 3

De eerste wedstrijd werd thuis tegen ISV-Gouda 2 met 6-4 gewonnen.
Stefan kon daarbij zijn hart ophalen, want hij trof in Tjerk van
Nieuwenborg iemand die ook snoeihard kan slaan. De tweede thuispartij
tegen IJsselvogels 2 eindigde eveneens in 6-4. Vervolgens werd er
gelijkgespeeld bij Flamingo’s, waarbij een van hen opvallend veel
gelijkenissen heeft met Martin Versteeg qua uiterlijk, lichaamshouding
en speltype, hij kan net als Martin venijnig uithalen en kiest altijd voor
de aanval. Verder is opmerkelijk dat Stefan en Arjan in hun eerste
wedstrijd van die avond allebei met 3-0 hun tegenstander opzij schoven,
om vervolgens in de dubbel samen van precies dezelfde twee met 3-0 te
verliezen. Later deze competitie dubbelden de twee lange slierten nog
een keer en weer gingen ze de bietenbrug op. Goede vrienden zijn wil
dus nog niet zeggen dat je dan automatisch ook goede dubbelmaten
bent.

Zoals elk seizoen moest team 3 weer op stoom komen bij het begin van
de competitie.
Na een matige start gingen we als team steeds beter spelen en konden
we het zelfs de lijstaanvoerder knap moeilijk maken; tegen Taverzo
werd het 5-5. Ook tegen de nr. 2 Doing speelden we gelijk. Zo kregen
we zelfs het idee dat we aardig invloed konden uitoefenen wie
uiteindelijk kampioen zou worden in onze poule. Met een derde plaats
konden we ons goed handhaven maar belangrijker was dat ieder van

Van de andere Goudse ploegen wist Smash 4 wel te winnen:
Vriendenschaar 16 en ISV-Gouda 2 werden aan de zegekar gebonden,
met dank aan een zuivere hattrick van Stefan. Daarna werd er
gelijkgespeeld bij IJsselvogels, waarbij Jasper met drie winstpartijen zijn
visitekaartje afgaf, thuis verloren van de Flamingo's en gelijkgespeeld
tegen Kwiek (thuis) en Vriendenschaar (uit). De remise tegen Kwiek was
zwaarbevochten. De Waddinxveners hadden nog maar drie puntjes
nodig om kampioen te worden, maar de Smashers gaven deze punten
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niet cadeau. Met dit team van Kwiek is een gezellige avond
gegarandeerd en nadat ze dus halverwege de avond kampioen waren
geworden, zat de stemming er helemaal goed in! De laatste wedstrijd bij
Vriendenschaar was niet meer dan een formaliteit. Jake en Stefan
moesten samen opdraven, omdat de gastheren de wedstrijd niet wilden
verzetten. In Gouda aangekomen bleek Vriendenschaar zelf ook maar
met twee man te zijn... Om het onbesliste punt werd naar verluid nog
maar een keer gedubbeld!
Met een derde plaats is niet geheel voldaan aan de sportieve
verwachtingen. Echter, het was dan ook de zwaarst denkbare poule in
de vijfde klasse, maar nog veel belangrijker: ook een hele gezellige! Er
zit meestal wel een team tussen met van die halve tammen of van die
dooien, maar deze competitie zat er gelukkig niet zo'n team tussen. Het
ene team was nóg gezelliger dan het andere!
Arie, Roy en Hans (en reserve Sjaak) van Kwiek: heel veel succes in de
vierde klasse gewenst! Hopelijk volgt Smash 4 een seizoen later! De
kans is groot dat dat zonder Arjan moeten gebeuren, want die is
inmiddels gaan samenwonen met zijn vriendin Jamie in Den Bosch en
verwacht te gaan stoppen met het spelen van competitiewedstrijden.

Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2011
3e klasse poule B
TOP 2
Smash KC 1
TOGB 3
Trefpunt 2
Vriendenschaar 11
Pitt ’75 3

4e klasse poule C
10
10
10
10
10
10

- 71
- 68
- 52
- 51
- 34
- 24

Smash KC 2
Pitt ’75 6
Kwiek 8
OTTV 3
Roteb 2

8
8
8
8
8

-

67
50
32
26
5*

* = 10 punten in mindering ivm niet op komen dagen voor een
wedstrijd.
e

Naam
Ab Muilwijk
Arie Kruijs
Robin van Randwijk
Sjaak Ouwerkerk
Peter de Heij
Cees de Gruijter
Jan Lindsen
Stefan de Ruiter
Jasper Stetter
Arjan Versluijs
Henk Beljaars
Jake Constable
Rob Stremme

Team

Gespeeld

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

24
27
24
30
24
27
30
24
18
18
24
30
30

Gewonnen Percentage
21
23
20
23
18
20
21
16
12
11
9
9
7

88%
85%
83%
77%
75%
74%
70%
67%
67%
61%
38%
30%
23%

Even een supersnelle terugblik naar het afgelopen seizoen. Ook dit
seizoen kwamen me met 13 spelers in actie. Het blijft een erg broos
aantal. Laten we hopen dat het niet gauw heel veel minder wordt.
Met 13 spelers speelden we een percentage bij elkaar van 838%. Dit
gedeeld door 13 spelers is 64% gemiddeld. Een absoluut record in de
laatste 8 jaar. Ik denk dat we als vereniging erg hoog zouden staan,
maar dat laat ik over aan de echte fanatieke statistiekelingen onder ons.
Vorig seizoen was dat nog 54% en het seizoen daarvoor nog 46%.
Als club gaat het dus prima. Nu kijken we nog even naar de spelers zelf.

e

5 klasse poule C
Taverzo 17
Smash KC 3
Doing 6
Reeuwijk 3
TOP 6
Vriendenschaar 17

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2011

5 klasse poule A
10
10
10
10
10
10

- 65
- 59
- 56
- 53
- 37
- 30

Kwiek 9
Flamingo’s 4
Smash KC 4
IJsselvogels 2
ISV-Gouda 2
Vriendenschaar 16
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10
10
10
10
10
10

-

66
52
52
50
46
34

Ab Muilwijk staat deze keer bovenaan. Eerste keer? Geen idee Ab.
Sorry. De terugblijk wordt steeds lastiger. Ab steeg net als teammaat
Robin 5 plaatsen omhoog. De grootste daler in plaatsen in de lijst dit
seizoen is Jasper Stetter.
Qua procenten is Robin de grootste stijger. Hij sloeg 35% meer bij
elkaar dan vorig seizoen. Ook prima resultaten zijn er voor Cees
(+26%) en Ab (+24%).
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De grootse daler in plaatsen is ook de grootste daler in procenten. Zet
hem op, Jasper. Maak er volgend seizoen en beter seizoen van dan
afgelopen seizoen.
Opvallend zijn ook de betere percentages van Henk en Rob. Ze staan
allebei nog wel in de onderste regionen, maar een stijgende lijn zit er
zeker in.
Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van
jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.

Internetpolls
Hier de laatste internetpoll. Iedereen bedankt voor het stemmen.
WK tafeltennis in Rotterdam volg ik
Uitslag :
in Ahoy
op TV
niet
geen idee

Aantal stemmen 5
0
3
2
0

(bijgewerkt tot 13-05-2011)

De “tafeltennisloopbaan” van Peter de Heij
Wist u dat ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stefan en Arjan volgens Jake tijdens het dubbelen teveel
praten en daardoor verliezen;
Jake dan eens op de donderdagavond moet gaan kijken
bij Wil en Martin;
Dat zij al pratend ook hun dubbels winnen;
Stefans slaghout langzamerhand scheuren begint te
vertonen;
Wij ons afvragen hoe dat kan;
Stefan eraan denkt om een RVS-steelpan met rubber
(Durex Play) te gaan beplakken;
De NTTB dan mogelijk ijshockeypakken als
wedstrijdtenue gaat verplichten;
Jake voor het Kersttoernooi een kogelvrij vest bij zijn
zoon (die werkt bij het leger) gaat halen voor het geval
hij tegen Stefan moet spelen;
Peter de Heij ontvoerd is in een witte bus;
Er zelf losgeld is gevraagd;
Wij dat natuurlijk niet gaan betalen;
Het wel erg rustig was op de maandagavond;
Arjan nu een echte Brabo is;
Arjan binnenkort op Bossche bollen trakteert;
Hij binnenkort voor PSV wordt;
Er dus snel een sjaaltje bijkomt;
Wij Arjan zullen missen;
De KitKat Chunckys nu blijven liggen;
Rob Stremme na de competitie zou komen trainen;
Het woordje “na” een ruim begrip is;
Er een nieuw reclamebord hangt bij Smash;
Jan, Rob en Cees op zoek zijn naar kolen.
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Toen ik in 1975 in dienst kwam van de gemeente Schiedam had ik wel
eens een keer gekeken naar een tafeltennispartij op de camping maar er
nog geen direct contact mee gehad en zelfs geen batje in mijn handen
gehad om er eens een keertje mee te slaan.
In de kantine van de gemeente Schiedam stond in een afgescheiden
ruimte een tafeltennistafel en enkele van mijn collega’s vroegen mij een
keer een balletje mee te slaan. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken
en op een dag toch meegegaan naar deze ruimte. Aangezien ik van
nature links ben, heb ik eigenlijk automatisch een batje in mijn
linkerhand genomen om zo te proberen een door een van de collega’s
gespeelde bal terug te slaan. Je begrijpt wel dat er in het begin flink
inwendig werd gevloekt op die gekapte ballen tijden eens service maar
dat er geleidelijk aan toch een balletje werd teruggespeeld en de
voldoening daar was, omdat het was gelukt. Een van de collega’s was
toen penningmeester van een in Schiedam gevestigde tafeltennisclub en
vroeg mij om lid te worden van deze club. Toen heette deze vereniging
nog Glashard (een combinatie van de personeelsvereniging van de
glasfabriek en de medewerkers binnen de gemeente Schiedam) en zo
begon mijn kennismaking met in teamverband spelen met een
pingpongballetje. Eerst als recreant en later als een van de leden van de
teams van deze vereniging. Gespeeld werd er in de afdeling Rotterdam
West waar de verenigingen van deze regio verspreid lagen in de
provincie Zuid Holland, van Delft tot aan Brielle, van Maassluis tot aan
Capelle. Ben toen bij verschillende verenigingen geweest en van af de 6e
klasse in team 6 opgeklommen tot aan de 3e klasse in team 1 met
verschillende prachtige en minder prachtige resultaten. Een aantal keren
meegedaan aan regionale wedstrijden, maar geen indrukwekkend
resultaat achter gelaten, behalve een keer een 1e prijs bij een
onderlinge wedstrijd op een recreatiepark in Zeeland (Port Zeelande),
waar ik toevallig was met een vakantieweek.
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Ik ben in het jaar 2005 verhuisd naar de gemeente Schoonhoven en heb
daar een huis gekocht aan de Edelsmidsdreef. Aangezien het geen optie
was om telkens van een wedstrijd ’s avonds laat nog naar huis te rijden,
heb ik meteen gezocht naar een vereniging in de buurt van mijn
woonadres en tot mijn geluk bleek er een tafeltennisvereniging
genaamd Smash KC vlakbij aan de Vlisterweg te zijn. Ik heb op een
maandagavond de moed gehad om even aan te kloppen aan de deur
van deze vereniging en werd meteen geconfronteerd met een van de
iconen van de club namelijk Arie Kruijs. Hij deed de deur open en op
mijn vraag of ik een keertje kennis kon maken met deze vereniging
werd ik hartelijk uitgenodigd om binnen te komen en mijn verhaal te
doen. Aanvankelijk was er alleen de trainingsavonden op de maandag
avond waar ik te vinden was maar geleidelijk werd ook de donderdag
avond er bij betrokken waar ik kennis maakte met de recreanten van de
club.
In het najaar van 2005 ben ik in het team van Cees, Jan en Rob
begonnen als 4e man en heb daar de competitie Gouda leren kennen,
waar de thuispartij altijd de tegenstander de gelegenheid geeft om als
eerste te starten met de wedstrijd. Was ik niet gewend in Rotterdam
West, waar werd getost om de beginservice, maar wel leuk om te
ervaren. Doordat ik links ben heeft het mij toch een groot aantal
voordelen op en de tegenstander heeft niet gauw een antwoord op een
linkse. Later ben ik ingedeeld bij team 2 door de veranderingen binnen
de vereniging en heb met Ab, Rob en Harry leuke wedstrijden gewonnen
en verloren. Na het afscheid van Rob en Harry is er weer een en ander
geschoven binnen de teams en uiteindelijk zijn we met 4 teams nu bezig
om onze club een beetje in de picture te werken.
Afgelopen seizoen zijn we (Ab, Robin en Ik) kampioen geworden in de 4e
klasse van de afdeling Gouda en hopen we in de 3e klasse weer een of
meerdere seizoenen mee te kunnen draaien. Ik kijk er wel met veel
plezier naar uit en ik weet zeker dat mijn teamgenoten dat ook doen.
Omdat ik toch niet stil kan zitten heb ik eerst de functie van
wedstrijdsecretaris aangenomen en overgenomen van Sjaak en later
daar nog bovenop de functie van secretaris, toen Joke stopte bij de club.
Al met al ben ik blij dat ik weer een cluppie heb gevonden waar ik mijn
ei kwijt kan en waar ik met een aantal vrienden een leuke tijd kan en
mag beleven en bovenal mijzelf kan zijn.

DE BESTE KEUS VOOR JE
DUIKOPLEIDINGEN
INTRO DUIK NU € 15,Woensdagavond van 21.00 tot
22.00 uur
In zwembad Overschie. Voor
inlichtingen :

Dank aan alle leden en oud-leden van deze geweldige club.
Peter de Heij.
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Peter de Heij Duijker
De eerste drie kandidaten (Roel, Antonet en Peter) voor open water
duiken via de nieuwe NEN-normen, hebben inmiddels hun theorie
examen achter de rug en natuurlijk geslaagd.

NATUURLIJK IS SMASH KC OOK
OP INTERNET TE VINDEN

Peter de Heij (wie anders) slaagde als eerste voor het theoriegedeelte
en omdat Roel en Antonet binnen 14 dagen met vakantie zouden gaan is
er meteen doorgegaan met de praktijk. Op 2e paasdag zijn deze twee
geslaagd en hebben hun pasjes ontvangen. Zij kunnen nu overal ter
wereld gaan duiken, mits zij hun logboek bij zich hebben en laten
invullen door de diverse duikscholen. Met Peter wordt nog een poosje
gewacht omdat hij zeer verkouden is en zijn oren dicht zitten. Omdat je
de oren moet kunnen klaren (open maken) is het in zijn situatie niet aan
te raden om te gaan duiken. We zijn ervan overtuigd dat hij ook het
pasje te zijner tijd zal ontvangen.

Onderhoud gebouw
Zaterdag 7 mei stond in het teken van het jaarlijkse onderhoud aan ons
clubgebouw. Vorig jaar was deze dag tot twee keer toe in het water
gevallen, en ook dit jaar waren de voortekenen niet al te rooskleurig. Er
waren heel veel afzeggingen binnengekomen, maar de vier diehards die
op kwamen dagen hebben ervoor gezorgd dat er toch het een en ander
is gebeurd.
Peter S. heeft het clubgebouw van binnen onderhanden genomen: ik
wed dat hij nog nooit zoveel op een dag heeft gestofzuigd, gestoft en
gedweild.
Martin heeft – ondanks de afwezigheid van zijn vaste maatje Louis - het
dak, de dakgoten en de buitenwanden schoongemaakt.
Jasper en Ab hebben de staattegels ontdaan van het nodige onkruid, op
sommige plaatsen stond dit wel 50 cm hoog.
Stefan heeft toegezegd binnenkort ’s avonds het gras te maaien met
een bosmaaier, zodat ons clubgebouw er weer presentabel uitziet en we
voorlopig weer vooruit kunnen!
Ab Muilwijk

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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