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Van de nieuwe voorzitter:
Dit is mijn eerste bijdrage aan het clubblad van tafeltennisvereniging
Smash K.C. Na ruim dertig jaar heeft Henk Beljaars de voorzittershamer
begin dit jaar aan ondergetekende overgedragen. Het is een uitdaging
om zijn voortreffelijke werk voor de vereniging voort te zetten.
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Als we ons vergelijken met andere verenigingen, dan mogen we beslist
niet klagen. We hebben een prachtig clubgebouw en voldoende
financiële middelen, alleen het ledenaantal laat te wensen over. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat we weer nieuwe leden krijgen? En moeten
we ons hierbij richten op junioren, recreanten of beide? De NTTB is voor
het werven van nieuwe jeugdleden gestart met Table Stars, dit begint
bij diverse verenigingen in de afdeling vruchten af te werpen. Op
www.tabelstars.nl is te zien wat dit initiatief allemaal inhoudt. Tijdens de
eerstvolgende vergadering zullen we beslissen welke richting we als
vereniging op willen gaan.
De voorjaarscompetitie is weer ten einde, met sterk wisselende
resultaten. Het eerste team (Arie, Henk en Sjaak) is met een
straatlengte voorsprong kampioen in de derde klasse geworden, maar
heeft ervoor gekozen in de derde klasse te blijven spelen. Het tweede
team (Ab, Peter, Robin en Stefan) moet met een vijfde plaats hopen op
lijfsbehoud in de derde klasse. Het derde team (Cees, Jake, Jan en Rob)
tenslotte kon het in de vierde klasse niet bolwerken en moet helaas een
stapje terug doen.
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling West in april zijn
er voor de competitie twee interessante punten naar voren gekomen.
Ten eerste probeert het bestuur het speelschema van de
voorjaarscompetitie weer een beetje logisch te maken. Waar is de tijd
gebleven dat je om en om uit en thuis speelde, en je wedstrijd 1 en 6, 2
en 7 etc. tegen dezelfde tegenstander moest? Ten tweede een oproep
aan alle verenigingen om zoveel mogelijk met drie spelers in plaats van
twee spelers een wedstrijd te spelen, anders zal dit opnieuw beboet
gaan worden.
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De jaarlijkse onderhoudsdag heeft op zaterdag 12 mei plaatsgevonden,
in en om het clubgebouw is door een groot aantal mensen weer heel wat
werk verzet! Dit is zeer belangrijk voor het in goede staat houden van
ons prachtige gebouw.
Rest mij om iedereen alvast een prettige vakantie te wensen, en
natuurlijk blijven we tussen de twee competities samen met de
recreanten trainen en wedstrijden spelen op de maandagavond!
Ab Muilwijk
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Van de oude voorzitter:
Bij mijn afscheid als voorzitter van Smash KC op de Algemene
Ledenvergadering van januari 2012 werd ik verrast door mijn opvolger,
Ab Muilwijk, met een afscheidscadeau in de vorm van een reischeque
aangeboden door de leden. Ik wil een ieder die daar aan meegedaan
heeft hartelijk danken en ik beloof jullie er iets moois mee te doen.
Op het moment dat ik de reischeque aangeboden kreeg was ik te
verbouwereerd om iets te zeggen, behalve een schamel dank je wel.
Later drong het pas tot me door: het stukje waardering, respect en
vertrouwen dat jullie al die jaren in mij hebben gehad en ik hopelijk niet
heb geschaad, daarvoor dank ik jullie allen.

•
•
•

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.

Ik heb de werkzaamheden voor de club altijd met plezier gedaan en ik
denk dat wij met z’n allen trots kunnen zijn op ons mooie clubgebouw.
Mijn grootste wens zou dan ook zijn wat meer leden, zowel senioren als
jeugd, om zodoende het voortbestaan van onze vereniging te
waarborgen. Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar ik heb er alle
vertrouwen in.
Henk Beljaars

Zomercompetitie spelen? (Indien ja dan aanmelden bij de redactie)
Aantal stemmen
5
Uitslag :
Ja
1
Weet het nog niet
2
Nee
2
Zomercompetitie?
0

Van de redactie:

(bijgewerkt tot 8-5-2012)

Tot mijn grote spijt heeft er niemand gereageerd om een
tafeltennisverhaal in ons clubblad te schrijven. Helaas gaat er zo weer
een rubriek ten gronde. Daarom nogmaals een verzoek.
Ook nieuwe ideeën om het clubblad te vullen zijn trouwens meer dan
welkom.

Helaas heeft diegene die zomercompetitie wil gaan spelen geen contact
opgenomen met de redactie. Of deze persoon had een vooruitziende
blik, want de zomercompetitie is niet doorgegaan.

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.

Seniorencompetitie

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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Kijk op onze website www.smashkc.nl voor nog meer polls.

1e team Smash KC wederom kampioen
Het eerste team van Smash KC is weer kampioen geworden in de derde
klasse afdeling Gouda. Een aantal mensen die dit lezen denken: ‘alweer
kampioen? Waarom promoveren ze niet naar de 2e klasse Holland
West?’ Wij zouden dit best willen als wij het potentieel aan spelers
hadden die dit niveau aankunnen en helaas hebben wij die niet (?, red.).
Gezien de afstanden en het krachtverschil hebben wij de laatste jaren
afgezien van promotie, volgens ons een verstandige keuze.
Dat wil echter niet zeggen dat wij er niets aan doen om op dit niveau te
blijven, elke maandagavond trainen wij met het complete team om in
conditie te blijven, bij het 2e en 3e team is dit helaas wat minder.
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Om op de competitie terug te komen, daar was Sjaak onze beste man
met 1 nederlaag. Ja, u leest het goed: het was een dame van Kwiek die
Sjaak als enigste op de knieën kreeg. Ook Arie was steengoed met
slechts 2 nederlagen, maar moest wegens armblessures 2 wedstrijden
missen. Na al deze hoogtepunten, niet vergetende de voortreffelijke
invalbeurten van Ab, waren er ook dieptepunten en deze betroffen
vooral mijzelf. Het was het net niet en veel partijen verloor in 5 sets.
Het enige pluspunt waren de dubbelspelen tegen PITT, welke ik speelde
met Sjaak en we wonnen, dus positief blijven denken.
Ten slotte willen we Peter de Heij ook danken voor zijn inzet bij de 2
invalbeurten tegen PITT.
Henk Beljaars
Smash K.C. 2-competitieverslag
Wegens het wegvallen van een team binnen onze vereniging werd
Stefan de Ruiter als vierde man aan ons team toegevoegd. Stefan kwam
uit de vijfde klasse, dus iedereen was benieuwd hoeveel weerstand hij
zou kunnen bieden aan de tegenstanders uit de derde klasse.
De eerste wedstrijd speelden we thuis tegen PITT, waar we een knappe
6-4 overwinning behaalden. De tweede wedstrijd was uit tegen
Vriendenschaar in de nieuwe sporthal, de vloer was zo zacht dat je het
balletje niet kan laten stuiteren, maar ze hebben een mooie bar
neergezet, ook niet onbelangrijk! Het vroor dat het kraakte die avond en
wat was ik blij dat ik thuis was, want het zicht was nog geen 25 meter
op sommige plekken, mijn dank Stefan dat je ons veilig thuis hebt
weten te brengen! We wonnen deze wedstrijd overigens met 4-6. Ook
de derde wedstrijd tegen o.a. ‘dinosaurus’ Piet van der Wereld
(Flamingo’s) werd met 6-4 gewonnen.
18 punten uit 3 wedstrijden, niet slecht! De vierde wedstrijd uit tegen
Kwiek gingen we hard ten onder: 8-2 verlies, maar het was een erg
gezellige avond in Waddinxveen, en dat tegen spelers waar we nog nooit
tegen gespeeld hadden! De volgende wedstrijd was weer tegen Kwiek
en toen werd er een puntje meer behaald: 7-3 verlies…
Ook uit tegen de latere kampioen Reeuwijk, werd met grote cijfers
verloren: meer dan drie punten zaten er die avond niet in. Uit tegen
PITT in Capelle herstelde Smash zich enigszins, er werden vier punten
behaald. De achtste wedstrijd van het seizoen speelden we thuis tegen
Vriendenschaar waar een gelijkspel werd behaald. Met een beetje geluk
hadden we de overwinning uit het vuur gesleept…

Schoonhoven-supporters met familiebanden in Reeuwijk (snapt u het
nog?!) werden de eerste vier partijen van de avond verloren. Maar
Smash vocht terug, we kwamen zelfs op een 5-4 voorsprong, maar
helaas werd de laatste partij verloren, waardoor we tegen de kampioen
met 5-5 gelijk speelden.
Door negatieve uitslagen in de laatste competitieronde zijn we op de
vijfde plaats geëindigd, maar wellicht spelen we volgend jaar weer derde
klasse als er een plek vrijkomt. Stefan heeft toegezegd dat hij komt
trainen in de zomer, zodat hij volgend seizoen meer partijen kan
omzetten in winst. Peter de Heij gaat op trainingskamp naar Curaçao,
zodat hij fris en fruitig aan het nieuwe seizoen kan beginnen en Ab heeft
gezegd dat hij om de twee weken komt trainen, al duren de weken soms
wel erg lang bij Ab!
Samenvattend: het was een leuke, gezellige competitie en sportief
gezien wat minder, maar volgend jaar gaan we er weer tegenaan!
Afzender Robin van Randwijk
Voorjaarscompetitie 2012 team 3
De voorjaarscompetitie 2012 is weer achter de rug voor de spelers van
team 3. Deze competitie is moeilijk verlopen voor Cees, Jan, Rob en
Jake, met geen enkele overwinning. Hetgeen inhoudt dat degradatie een
feit is, en er weer gespeeld gaat worden in de 5e klasse. We moeten er
wel even bij vermelden dat we erg gelukkig waren dat Jake ons team
kwam versterken en ook voor Jake was dat plezierig, want hij kon
zodoende competitie blijven spelen. Er werd direct op meer gerekend:
dat handhaving in de 4e klasse tot de mogelijkheden behoorde. Veel
verschil qua sterkte tussen de overige teams was er niet, maar het
waren wedstrijden van ‘net niet’, al zou je dat aan sommige uitslagen
niet zeggen. Dan moet het maar weer gaan gebeuren in de 5e klasse
met een poging kampioen te worden. Het is een gedenkwaardige
competitie geworden, daar Cees, Jan en Rob, die al zo lang als team
gespeeld hebben, maar geen enkele keer in deze speelronde. Oorzaken
waren problemen met de gezondheid, vakanties die steeds vaker
voorkomen en drukke werkzaamheden. Plezier met elkaar blijft toch de
hoofdzaak en we gaan er weer voor in de najaarscompetitie.
Rob Stremme

De negende wedstrijd, uit tegen Flamingo’s, werd er met 6-4 verloren,
waardoor we genoodzaakt waren een goed resultaat te halen in de
laatste wedstrijd tegen Reeuwijk. Onder toeziend oog van enkele
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Wist u dat ... :

Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2012
3e klasse poule A
Smash KC 1
Pitt ’75 4
Trefpunt 2
Kwiek 5
OTTV 1
TOP 4

3e klasse poule C
10
10
10
10
10
10

- 69
- 56
- 51
- 45
- 45
- 34

10
10
10
10
10
10

- 69
- 60
- 58
- 51
- 34
- 28

Reeuwijk 1
Kwiek 4
Pitt ’75 2
Flamingo’s 2
Smash KC 2
Vriendenschaar 8

10
10
10
10
10
10

-

•
•

68
57
48
45
44
38

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4e klasse poule B
Pitt ’75 5
OTTV 2
ATTC Evo-Repro 7
Reeuwijk 2
Kwiek 7
Smash KC 3

•
•

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2012
Naam
Sjaak Ouwerkerk
Arie Kruijs
Ab Muilwijk
Jan Lindsen
Robin van Randwijk
Cees de Gruijter
Peter de Heij
Rob Stremme
Henk Beljaars
Stefan de Ruiter
Jake Constable

Team

Gespeeld

1
1
2
3
2
3
2
3
1
2
3

30
24
24
18
24
21
21
21
21
21
30

•
•

Gewonnen Percentage
29
22
18
10
11
9
8
3
2
2
2

97%
92%
75%
56%
46%
43%
38%
14%
10%
10%
7%

Deze keer geen verhaaltje over deze procentenlijst.
Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van
jaren geleden? Kijk dan op www.ttstats.nl.

er op maandag nu veel leden komen trainen;
dit komt omdat de recreanten van donderdag er nu bij
zijn;
zij dit erg plezierig vinden;
ook de wedstrijdspelers regelmatig met hen oefenen;
de dubbels ook leuk zijn om te doen;
de puntentelling op de oude manier (21) wordt gedaan;
het erg gezellig is met een grotere groep;
Martin vast zat aan zijn barkruk;
Arne steeds meer begint te zweten;
Martin sterretjes ziet;
Arie graag in een vijf sterrenhotel slaapt;
Liefst in Scheveningen, want dan kan hij de zee horen;
Peter B. ineens weer praatjes heeft over Feyenoord;
hij na de zomer weer een seizoenskaart gaat
aanschaffen;
Henk zijn Feyenoord-sokken weer durft aan te trekken;
Robin weer met zijn zwarte Feyenoord-sportbroekje
onder zijn Smash-shirt competitie gaat spelen;
Jake nog steeds 'saffies' rookt;
Zijn teammaat Rob fanatiek meedoet.

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
-7-

-8-

