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Van de aftredende voorzitter: 
 

Als u dit clubblad ontvangt is het alweer 2012. 
Desondanks hoop ik dat u prettige feestdagen en 
een goede jaarswisseling heeft gevierd en wens 
ik u namens Smash KC een gezond en gelukkig 
2012 toe. 
  
In december 2011 trof ons het droeve bericht dat 
onze trouwe donateur Cor den Besten, 
echtgenoot van ons erelid Joke den Besten, na 
een kort ziekbed is overleden. Wij wensen Joke 
veel sterkte toe met dit grote verlies. 
  
Na ruim dertig jaar met veel plezier als voorzitter te hebben 
gefunctioneerd van Smash KC treed ik per 10 januari 2012 af en ga het 
stokje over geven aan mijn beoogde opvolger Ab Muilwijk. Ik hoop dat 
hij de al jaren durende structurele terugloop van leden kan stoppen en 
de vereniging weer wat nieuwe impulsen kan geven hetgeen zeker geen 
eenvoudige opgave zal zijn, ik wens hem veel succes toe. 
  
Ondanks we spelers moesten missen door verhuizing en blessures 
hebben we toch een uitstekend eerste half jaar gespeeld. Twee weken 
voor het einde van de competitie stonden drie van de vier teams boven 
aan met kampioenskansen, met het vierde team met twee 
inhaalwedstrijden ook nog volop kans op de titel, dit zou een unicum 
zijn in de geschiedenis van Smash KC. Helaas is het niet gelukt. 
Uiteindelijk zijn team 1 en 3 kampioen geworden, proficiat, en team 2 
en 4 eindigde op een 3e en 2e plaats, al met al een fantastisch resultaat 
voor onze vereniging. 
  
Ook ons jaarlijkse kersttoernooi was weer een daverend succes. 
Hiervoor waren behalve de spelers ook de organisatie voor 
verantwoordelijk. Jan Lindsen met dochter Laura zorgde voor de 
inwendige mens en het toernooiverloop, en Rokus had de spelschema's 
gemaakt. Nogmaals mijn dank hiervoor. Wij hebben een nieuwe 
kampioen in de A poule, na twee finale plaatsen in voorgaande jaren 
wist Arie Haasnoot nu wel de titel te pakken in 5 sets tegen Rokus. In de 
B poule was het Arjan die de titel pakte. In het dubbel waren Rokus en 
Peter de sterkste. De rest van de uitslagen leest u in ons clubblad 
  
De nieuwe competitie begint eind januari met drie teams, laten wij 
hopen dat het tijdelijk is en wensen Jasper beterschap met zijn 
armblessure. 
 
 



- 3 - 

Van de redactie: 
 

Alle leden die zich weer hebben beziggehouden met het maken van de 
diverse stukjes wil ik bedanken. Super weer. 
 
Ik ben op zoek naar een volgend lid die graag zijn tafeltennisverhaal wil 
vertellen. Stuur een email naar redactie@smashkc.nl 
 
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: 
 
• 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. 

• Wil u uw lidmaatschap opzeggen neem dan contact op met onze 
ledenadministratie. 

• 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. 

 

Geen donderdagavond meer bij Smash            Aantal stemmen 11 

Uitslag : Heel erg jammer    5 

  Binnenkort weer terug    2 

   Werd tijd     2 

  Heel verstandig     2 

 

(bijgewerkt tot 17-1-2012)  
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Seniorencompetitie 
 
1e team Smash KC kampioen, 
  
Door mijn verblijf in Spanje kon ik de eerste  wedstrijd niet meespelen, 
maar dat was geen probleem. Ab nam de honneurs waar en pakte uit 
deze wedstrijd twee punten, waardoor de eerste winstpartij een feit 
was De tweede wedstrijd tegen Trefpunt in Krimpen aan de IJssel werd 
een desillusie, alleen Sjaak haalde daar zijn niveau met drie 
winstpartijen, Arie en ik hadden een offday en verloren met 6-4, volgens 
Arie de eerste nederlaag na 22 wedstrijden. De vierde partij moesten we 
tegen TOGB zonder Arie welke verhinderd was. Gelukkig ging onze 
super invaller Ab met ons mee en wisten door het goede spel van Sjaak 
3, Ab 2 en Henk 1 en dubbel een 7-3 overwinning uit het vuur te slepen. 
Tegen Flamingo's behaalde we een ruime overwinning en zo bleven we 
na een halve competitie aan kop. Nu is het zo dat wij meestal de eerste 
5 wedstrijden beter spelen als de tweede 5, maar in deze competitie 
niet. In de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar 0-10 was een behoorlijke 
uitschieter. Door een ongeval met de racefiets kon ik drie wedstrijden 
niet meespelen wegens gekneusde ribben. De eerste wedstrijd was 
Trefpunt thuis Ab,verving mij en vooral Arie was uit op een revanche, na 
vier partijen stond het nog 2-2, maar daarna was Smash niet meer te 
houden en werd het 8-2. Tegen Flamingo's, met Ab, werd ook 
gewonnen. Omdat Ab 4x was ingevallen mocht hij niet meer invallen en 
kwam zijn teamgenoot Robin in beeld. De eerste keer en hoe, hij werd 
de beste van de avond met drie winstpartijen tegen PITT, zonder een 
game tegen te krijgen, geweldig. De laatste wedstrijd tegen TOGB was 
ik weer van de partij en wonnen met 7-3, ieder twee partijen en dubbel. 
 
Wij besloten de competitie met 76 punten en het kampioenschap. Maar 
wij beseffen heel goed dat wij dit kampioenschap mede te danken 
hebben aan het sterke invallen van Ab en Robin, namens team 1 onze 
dank hiervoor. 
 
Henk Beljaars 

 
Smash 2 degelijke middenmoter in derde klasse 

 
Het eerste seizoen in een hogere klasse is altijd moeilijk, wordt wel eens 
gezegd. We hebben er dan ook flink voor moeten knokken, om een 
plaats in de middenmoot te behalen. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
derde plaats in de derde klasse C met 51 punten, terwijl we zelfs een 
paar weken nog kansen op het kampioenschap hadden! 
 
Het was wel een seizoen met de nodige ups and downs. Mooie 
overwinningen en gevoelige nederlagen wisselden elkaar in hoog tempo 
af. 3x winst, waaronder een mooie 9-1 tegen Vriendenschaar 10, 3x 
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gelijk en 4x verlies, waarbij vooral de 2-8 in de laatste wedstrijd tegen 
Trefpunt 2 aan kwam. 
 
Peter bleef dit seizoen onder zijn niveau met slechts 8 winstpartijen 
(27%), Robin behaalde 14 overwinningen (47%) en Ab 23 (77%). Robin 
en Ab wonnen 6 van de 10 dubbels. Top 3 werd kampioen in deze poule 
met 59 punten, Pitt 75 2 werd tweede met 55 punten, Smash 2 derde 
met 51 punten. 
 
Volgend seizoen is het wederom een uitdaging om in de derde klasse te 
blijven. Een mooie leerschool voor Stefan die ons (welkome) vierde 
teamlid wordt. 
 
Ab Muilwijk 

 
Team 3 kampioen 

 
Het was lang geleden dat team 3 kampioen was geworden. Er waren 
jaren dat we de heen - en weer boot tussen de 4e en 5e klasse waren 
maar dat lijkt allemaal al van voor de oorlog. 
Hoe dan ook, dit jaar kampioen met een grote voorsprong. Kees haalde 
een zeer goed niveau ( 80% ), Jan volgde goed ( 74.1%) en Rob kwam 
weer terug op zijn oude niveau en speelde weer prima wedstrijden 
(37.5%). Gelukkig voor hem maar ook voor ons. 
Daarnaast hadden we een prima invaller nl. Jake die gelijk bij het begin 
van de competitie zijn stempel drukte op de uitslagen ( 55.6%). 
Al met al een goed seizoen dat ons noopt voor het komende seizoen op 
trainingsstage te gaan om in de 4e klasse weer een partij van belang te 
spelen. Wij zien uit naar deze uitdaging. 
 
Jan Lindsen 

 
Team 4 

 
Het seizoen begon zoals elk ander seizoen. De opstelling Stefan, Jake en 
Jasper. Dit was jammer genoeg alleen voor de eerste wedstrijd. Jasper 
heeft na de eerste wedstrijd twee nachten niet kunnen slapen van de 
pijn in zijn schouder. Hij heeft te kennen gegeven dat het, hoe jammer 
hij het ook vind, niet verder kan gaan dit seizoen. Hierdoor werd er 
besloten om team 4 terug te trekken. Maar dat wilden Stefan en Jake 
niet! We konden het toch met z'n tweeën proberen? Toen we hoorden 
dat we sinds dit jaar ook invallers van team 3 mochten gebruiken, was 
het voor ons duidelijk. We gingen door. We hebben uiteindelijk 1 
wedstrijd met z'n tweeën gespeeld tegen Pitt in een verdomd koude 
zaal, want de kachel was kapot. Verder hebben we veel aan onze 
invallers gehad, nog bedankt mannen van team 3! Ook Stefan heeft 
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voor de nodige punten gezorgd, met een acceptabele 25 winstpartijen 
heeft hij het beste seizoen in de 5e klasse gehad.  
Uiteindelijk werd het toch nog spannend tot de laatste wedstrijd aan toe. 
Met 1 punt achter op de Kampioen zijn we geëindigd met 54 punten. Ik 
zeg NIET SLECHT! 
  
Stefan de Ruiter 

 
Eindstanden senioren najaarscompetitie 2011 

 

 

 
Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2011 

 
Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

     
Sjaak Ouwerkerk 1 30 26 87% 
Arie Kruijs 1 27 23 85% 
Stefan de Ruiter 4 30 25 83% 
Cees de Gruijter 3 30 24 80% 
Ab Muilwijk 2 30 23 77% 
Jan Lindsen 3 27 20 74% 
Henk Beljaars 1 18 9 50% 
Rob Stremme 3 18 9 50% 
Robin van Randwijk 2 30 14 47% 
Jasper Stetter 4 3 1 33% 
Jake Constable 4 30 9 30% 
Peter de Heij 2 30 8 27% 
 

 

 

3e klasse poule A  3e klasse poule C 
         

Smash KC 1 10 - 76  TOP 3 10 - 59 
Trefpunt 1 10 - 62  Pitt ’75 2 10 - 55 
Togb 4 10 - 53  Smash KC 2 10 - 51 

Flamingo’s 2 10 - 39  OTTV 1 10 - 50 
Pitt ’75 3 10 - 37  Trefpunt 2 10 - 48 
Vriendenschaar 11 10 - 33  Vriendenschaar 10 10 - 37 

5e klasse poule C  5e klasse poule A 
         
Smash KC 3 10 - 67  Ilac 4 10 - 55 
Reeuwijk 4 10 - 52  Smash KC 4 10 - 54 

Kwiek 10 10 - 52  Pitt ’75 11 10 - 50 
Vriendenschaar 13 10 - 50  ISV Gouda 2 10 - 49 
Pitt ’75 10 10 - 49  Flamingo's 4 10 - 48 
Spinmill 2 10 - 30  Reeuwijk 3 10 - 44 
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Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van 

jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.  

 
 

 

 
 

Tussenstanden t/m week 6 senioren voorjaarscompetitie 2012 

 

 

 
Wist u dat ... : 
 

• Arie Kruijs de vloer van Vriendenschaar wilde kopen; 
• dit helaas niet is doorgegaan; 
• de bar nu is aangeboden voor Arie; 
• Arie dan waarschijnlijk voor zichzelf gaat beginnen. 

 

Mijn tafeltennisverhaal 
 

Het leven van een Schoonhovense tafeltennisser. 
 
Ik was in de 60-er jaren lid van een Jongerencontact in Rotterdam-Zuid, 
een soort soos waar je kon biljarten, tafeltennissen enz. Met een paar 
vrienden besloten we in 1960 om een echte tafeltennisvereniging op te 
richten: TJC ( Tafeltennis Jongerencontact ). 
Op een bepaald moment was ik Voorzitter, Secretaris en 
Wedstrijdsecretaris tegelijk, een soort Henk Beljaars dus. Het is dat ik 
tafeltennis zo leuk vond, want anders… 
Ik heb dat tot 1972 volgehouden, totdat ik een huis had gekocht in 

3e klasse poule B  3e klasse poule C 
         
OTTV 1 3 - 18  Reeuwijk 1 3 - 20 
Smash KC 1 2 - 18  Smash KC 2 3 - 18 

Pitt ’75 4 3 - 14  Flamingo’s 2 3 - 12 
Trefpunt 2 2 - 12  Vriendenschaar 8 3 - 10 
Kwiek 5 3 - 12  Kwiek 4 2 - 10 
TOP 4 3 - 6  Pitt ’75 2 2 - 10 

4e klasse poule B   
         
OTTV 2 3 - 23      
Pitt ’75 5 3 - 18      
ATTC Evo-Repro 7 3 - 16      
Reeuwijk 2 3 - 16      
Kwiek 7 3 - 9      
Smash KC 3 3 - 8      
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Schoonhoven. We zijn toen gefuseerd met de tafeltennisvereniging De 
Enk in Rotterdam en gingen  TE’68 heten. Ik weet niet eens of de 
vereniging nog bestaat. In 1970 vierden we ons 10-jarig bestaan. De 
penningmeester had een collega en die deed aardige dingen met een 
bandrecorder en zo. Hij speelde thuis op bruiloften en partijen tussen 
de schuifdeuren en wilde wel eens op een echt podium optreden. Dat 
kon. Zijn naam: Andre van Duin. Zijn eerste echte optreden was een 
geweldig succes. 
 
Eenmaal gestationeerd in Schoonhoven ben ik gaan verbouwen en heb 8 
jaar geen tafeltennisbatje meer aangeraakt. Totdat een stukje in de 
Lekstreek mijn aandacht trok: er werd een kersttoernooi tafeltennis 
gehouden. Ik had weer wat tijd en had toch ook ontspanning nodig. Het 
begon weer te kriebelen en heb mij opgegeven voor de A–poule bij Jan 
van Randwijk. Jan vond het echter beter als ik in de B–poule begon; ik 
had geen idee van de sterkte van de poules en liet mij uiteindelijk 
overhalen. 
Uiteindelijk verloor ik in de finale van Jos Sluijs en werd met Arne Pluut 
winnaar van het dubbel. Al snel kwam de vraag of ik geen lid wilde 
worden. En zo begon het… 
Ik heb in verschillende klassen gespeeld met een groot aantal spelers. 
Bertus Benschop, Leon Moor, Sjaak Ouwerkerk, Wim van Holten, Frank 
Mone, Gerard Mees ten Oever, enz. 
Meestal haalde ik de spelers op en na een tijdje had ik door dat ik vroeg 
moest zijn, omdat ze na de maaltijd lagen te slapen en voordat ze 
wakker werden, dat duurde soms lang. Ik kan me niet herinneren ooit 
wel eens op tijd begonnen te zijn met een wedstrijd. 
Maar na de wedstrijd hadden we alle tijd en doken we in Bergambacht 
de snackbar in voor een vettige hap of gingen we naar café de Vlist. 
Thuis gekomen en eenmaal in bed werd ik wel eens gebeld waar een 
van de maten was gebleven want die was nog niet thuis, terwijl ik zeker 
wist dat ik hem toch echt voor de deur had afgezet. 
 
Na verloop werd ik gevraagd om samen met Cees de Gruijter en Rob 
Stremme te gaan spelen, ze zochten nog een goede speler. Een stabiele 
factor zogezegd. 
Dat doen we met veel plezier al meer dan 25 jaar. Ik kan me geen team 
in de Goudse competitie herinneren die al zo lang met elkaar samen 
speelt. Dat is ook een hele kunst, maar dat verstaan we met z’n drietjes 
heel erg goed. Soms gaan we op pad terwijl we niet zoveel zin hebben 
of omdat we ’s morgens vroeg weer naar het werk moeten. Maar als we 
weer eenmaal in de auto zitten is dat gauw veranderd en hebben we het 
weer gezellig. We zijn dan weer blij dat we ons even kunnen onttrekken 
aan de dagelijkse sleur en geven ons over aan de sleur van het rijden 
naar tafeltenniswedstrijden, van Leimuiden tot Capelle aan den IJssel en 
alles wat er tussen zit. Onderweg hebben we dan weer de gebruikelijke 
uitwisseling van wederwaardigheden, de laatste ontwikkelingen in 
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Nederland en scheppen we weer op over onze bijzondere prestaties op 
allerlei gebied. Nou ja… eigenlijk maar 1: tafeltennis natuurlijk, wat 
dachten jullie wel! Ook gaan de nieuwe moppen er altijd lachend weer 
in. 
 
Dat we dit jaar met zo’n grote voorsprong kampioen mochten worden 
was wel een verrassing. 
Is het de zwakte van de tegenstanders of zijn wij zo goed? Ik weet het 
niet maar zeker is dat Rob weer groeit naar zijn oude niveau. Cees, onze 
Benjamin, blijft een stabiele factor van formaat en heel veel 
tegenstanders vergissen zich enorm in de eenvoud en tegelijkertijd de 
kracht van zijn spel. Over mijn eigen spel moeten anderen zich maar 
uitlaten. 
Feit is dat we hopen nog wel een paar jaar zo door te gaan en dat onze 
gezondheid dat ook toelaat. De lol halen we wel samen uit ons 
gezamenlijke optreden voor, tijdens en na de wedstrijden want niet alle 
tegenstanders zijn even gezellig. Vooral de jeugd met grote ambities wil 
nog wel eens een dikke neus ophalen voor die oudjes, maar na de 
wedstrijd is de situatie meestal in ons voordeel veranderd. 
En voor het nieuwe seizoen krijgen we ook nog versterking in de 
persoon van Jake, kan hij –net als wij– weer eens andere tegenstanders 
ontmoeten. Benieuwd hoe dat gaat. 
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik Henk Beljaars te bedanken voor 
alle inzet die hij de afgelopen jaren (meer dan 25!) heeft getoond. Hij 
was zeer belangrijk voor (het voortbestaan van) onze vereniging. En Ab, 
ik wens je sterkte, maar je kunt op onze steun rekenen. 
 
Jan  
 

Notulen ledenvergadering 

 

Datum vergadering: 10 januari 2012 
Datum notulen: 12 januari 2012 
Notulist: Ab Muilwijk  

 

1. Opening 

Voorzitter Henk Beljaars opent de vergadering om 20.15 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Op een enkeling na zijn we compleet. 
 
2. Naar aanleiding van de ledenvergadering d.d. 10 januari 2011 

Peter van den Heuvel vraagt naar de resultaten van de sponsorwerving. 
Helaas zijn er geen nieuwe sponsors binnengehaald. 
 
3. Bestuursmededelingen 

- Zoals tijdens de vorige vergadering al is aangekondigd, treedt Henk 
Beljaars terug als voorzitter. Zonder tegenstemmen wordt Ab Muilwijk 
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benoemd tot nieuwe voorzitter. Namens alle leden overhandigt hij een 
reischeque aan Henk, als blijk van waardering voor zijn jarenlange 
inspanningen. Wat Henk niet vaak overkomt, gebeurt nu wel: hij is even 
sprakeloos! 
 
- Vanaf 2 januari is het clubgebouw voor een aantal uren per week (vijf 
ochtenden en een avond) beschikbaar voor ‘Lady’s Fit’. Voorlopig voor 
een periode van drie maanden, daarna wordt gekeken of dit voor beide 
partijen werkt. Afgesproken wordt om een deel van de extra inkomsten 
ten goede te laten komen aan de leden. Competitiespelers betalen 
voortaan 10 euro per maand, de overige leden 7 euro per maand. 
Iedereen gaat het contributiegeld automatisch betalen, bij voorkeur per 
kwartaal op 15 februari,  
15 mei, 15 augustus en 15 november. 
 
4. Financieel overzicht 

Het ziet er allemaal nog steeds rooskleurig uit voor Smash K.C., 
penningmeester Henk krijgt tijdens de vergadering dan ook een 
welverdiend applaus. Enkele punten die tijdens het doornemen van de 
cijfers naar voren komen: 
- De telefoonkosten zijn weliswaar behoorlijk lager, maar we zijn slecht 
bereikbaar. Voortaan zal de mobiele telefoon aan blijven staan. 
- Sjaak gaat dit jaar de herendouche verder betegelen, om lekkage te 
voorkomen. 
 
5. Goedkeuring financiële bescheiden 

Arie en Jasper hebben de boeken gecontroleerd en perfect in orde 
bevonden. 
 
6. Verkiezing kascommissie 

Cees treedt terug en wordt vervangen door Jasper. Jan stelt zich 
beschikbaar als reserve. 
 
7. Onderhoud gebouw 

Zaterdag 12 mei staat in het teken van gezamenlijk onderhoud: dak 
inspectie, schoonmaken luchtventilatoren, schoonmaken binnen en 
buiten, schilderen voordeur, tuinonderhoud en opnieuw bestraten. 
Omdat er nogal wat op het programma staat, is iedereen deze dag 
vanaf 08.30 uur van harte welkom! Martin gaat deze week alvast het 
dak op, 
 
8. Website Smash KC 

Peter van den Heuvel houdt de website zoveel mogelijk up-to-date, waar 
nodig vraagt hij Rokus om bij te springen. 
 
9. Clubblad - Sponsoring - Reclameborden - Advertenties 

Clubblad - Henk bedankt Peter van den Heuvel voor zijn bemoeienissen. 
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Sponsoring - Keukencentrum Schoonhoven blijft onze hoofdsponsor. 
Reclameborden | Advertenties - Er kunnen altijd adverteerders bij. 
Mocht je iemand weten die onze club wil sponsoren, meld het dan even! 
 
Arjan heeft een heel mooi logo ontwikkeld, bijvoorbeeld voor op het 
briefpapier en op onze shirts. Voor de shirts moet het logo nog wel 
worden voorzien van een zwarte omkadering, Peter van den Heuvel 
vraagt dit aan Arjan. Stefan informeert bij zijn broer die op het Grafisch 
Lyceum zit. Mochten we de logo’s op onze shirts aan gaan brengen, 
dient eerst de positie te worden bepaald. 
 
10. Competitie-indeling teams en speelavonden 

Team 1 (3e klasse - vrijdag): Arie, Henk, Sjaak 
Team 2 (3e klasse - dinsdag: Ab, Peter de Heij, Robin, Stefan 
Team 3 (4e klasse - vrijdag): Cees, Jake, Jan, Rob 
 
11. Rondvraag 

- Peter van den Heuvel - het gaat financieel weliswaar heel goed, maar 
het aantal leden loopt nog steeds terug. Wat vindt de nieuwe voorzitter 
hiervan? 
Het is zondermeer een uitdaging om het aantal leden omhoog te krijgen. 
Sjaak heeft vier donderdagmiddagen leerlingen van zijn school op 
bezoek, wellicht dat hier enkele nieuwe leden tussen zitten? Verder dient 
vooral te worden gekeken naar het uitbreiden van het aantal recreanten. 
Peter van den Heuvel vertelt dat TOP alle oud-leden een mailtje heeft 
gestuurd met de vraag om weer eens te komen tafeltennissen. Wellicht 
dat dit ook voor ons iets oplevert? 
 
- Henk Beljaars – volgend jaar bestaat de vereniging 45 jaar, zijn er 
ideeën om dit met de leden te vieren? Peter van den Heuvel oppert om - 
los van dit jubileum - jaarlijks een seizoen afsluiting te houden met 
bijvoorbeeld Chinees. 
 
Kortom: stof genoeg om over na te denken. Ab stelt voor hierover 
tijdens een extra vergadering in juni verder te discussiëren. Laten we 

alles op alles zetten om onze tafeltennisvereniging te behouden! 

 
12. Sluiting 

Henk Beljaars sluit om 21.45 uur de vergadering, en nodigt iedereen uit 
een drankje aan de bar te gebruiken. 
 
 

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