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Van de voorzitter: 
 

De vakanties zijn voorbij, de najaarscompetitie is inmiddels weer 

begonnen. Tussen de twee competities in is er volop getraind: de 

maandagavonden waren goed tot heel goed bezocht. Af en toe gingen er 

zelfs geluiden op, om de recreantenavond op donderdag weer nieuw 

leven in te blazen! Toch lijkt het mij leuker om een behoorlijk drukke 

avond in de week te hebben in plaats van twee avonden met maar 

enkele spelers. Bovendien is het spelen tegen anderen weer eens heel 

iets anders. Dubbelen tot de 21, niet op hoeven te gooien bij het 

serveren, heerlijk! 

 

De drie teams die Smash KC nog altijd telt, hebben de nieuwe 

competitie-indeling met gemengde gevoelens ontvangen. 

Het eerste team (3e klasse B) is met tegenstanders als ATTC 5, PITT 75 

4, TOGB 3, TOP 3 en Vriendenschaar 9 vrij gemakkelijk ingedeeld. Een 

nieuw kampioenschap ligt in het verschiet, maar de spelers van het 

eerste hadden liever tegen sterkere tegenstanders gespeeld. 

 

Het tweede team (3e klasse A) is juist vrij sterk ingedeeld met 

Flamingo’s 1, Kwiek 4, OTTV 1, PITT 75 5 en Trefpunt 2 als 

tegenstanders. Een vijfde plaats lijkt het hoogst haalbare, maar je weet 

het natuurlijk nooit.  

 

Het derde team (5e klasse B) heeft de volgende tegenstanders: ISV 

Gouda 2, Kwiek 9, NTTC 5, PITT ‘75 11 en TOP 6. Het zal nog een hele 

klus worden om weer naar de vierde klasse te promoveren. Arjan heeft 

zich weer beschikbaar gesteld voor het spelen van 

competitiewedstrijden, voorlopig alleen op de dinsdagavond. Heel fijn 

Arjan, het blijft natuurlijk een heel leuk spelletje, zelfs als je daarvoor 

uit ’s-Hertogenbosch moet komen. 

 

Rest mij om de competitiespelers veel succes te wensen en de 

recreanten veel plezier op de maandagavonden. Het zou fijn zijn als alle 

recreanten ook meedoen met ons traditionele kersttoernooi. De exacte 

datum is nog niet bekend, zaterdag 8 december of zaterdag 15 

december zijn de meest logische data. Houd u de website van Smash KC 

in de gaten! 

 

Ab Muilwijk 
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Van de redactie: 
 

Om eerlijk te zijn wordt het steeds moelijker om weer iets nieuws te 

verzinnen voor het clubblad. Weten jullie iets nieuwe rubriek, heb je een 

leuk verhaal te vertellen of andere ideeën meld het me dan via 

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. 

 

Gaat u tafeltennis op de tv volgen tijdens de Olympische spelen? 

Aantal stemmen  3 

Uitslag :  Heb er al wat van gezien 3 

   Ga nog zeker kijken  0 

   Misschien   0 

   Nee    0 
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Kom je maandag nog trainen? 

Aantal stemmen  7 

Uitslag :  Ja    7 

   Nee    0 

    Weet het nog niet  0 

 

(bijgewerkt tot 10-9-2012)  

 

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

 

Nieuwe tafeltennisleverancier 
 

Doordat onze tafeltennisspullenleverancier (mooi woord voor Scrabble) 

er eigenlijk al jaren een potje van maakte is er besloten om verder te 

gaan met een andere leverancier. Deze is gevonden en heet Game11. 

Voor meer informatie, zie www.game11.nl. 

 

Deze leverancier is bereid kosteloos een demonstratie te geven bij 

Smash. Oud Nederlands kampioen Paul Haldan zal dan aanwezig zijn. 

Een aantal leden is hiervan al op de hoogte gesteld. Tijdens de 

competitie zal dit nogmaals gebeuren. Peter van den Heuvel zal u op de 

hoogte houden of kijk op de website. 

 

Wil je nu al wat bestellen, doe dit dan via Peter van den Heuvel en vraag 

naar de korting. Voor Butterfly is dat 12%. Voor overige merken is dat 

maximaal 15%. 
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Seniorencompetitie 
 

Team 1 bestaat uit Henk Beljaars, Arie Kruijs en Sjaak Ouwerkerk. 

 

Team 2 bestaat uit Ab Muilwijk, Peter de Heij, Robin van Randwijk en 

Stefan de Ruiter 

 

Team 3 bestaat uit Rob Stremme, Jan Lindsen, Cees de Gruijter, Jake 

Constable en Arjan Versluijs 

 

Competitie indeling senioren najaarscompetitie 2012 

 

 

 

 

Benieuwd naar statistieken van jezelf, een ander, clubs en van 

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

 

 

 

 
 

Oefenwedstrijd tegen TaLaNi onbeslist 
 

Woensdag 5 september vertrokken we om 19.00 uur met twee teams 

naar Nieuwpoort voor een oefenwedstrijd tegen TaLaNi. Redelijk vroeg 

maar we wilden zeker zijn van de laatste pont om middernacht en toch 

ook tijd hebben voor de derde helft. Henk vierde nog vakantie in 

Spanje, Peter de Heij viel voor hem in. 

 

3e klasse poule B  3e klasse poule A 

         

Smash KC 1     Smash KC 2    

Pitt ’75 4     Kwiek 4    

ATTC Evo-Repro 4     Pitt ’75 5    

TOGB 3     Flamingo’s 1    

Vriendenschaar 9     OTTV 1    

TOP 3     Trefpunt 2    

5e klasse poule B   

         

Smash KC 3         

ISVGouda 2         

TOP 6         

NTTC 5         

Kwiek 9         

Pitt ’75 11         
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Zowel Team 1 (Arie, Peter en Sjaak) als Team 2 (Ab, Robin en Stefan) 

hadden hun handen vol aan de tegenstander. Redelijk eenvoudige 

potjes die zowel in winst als verlies resulteerden werden afgewisseld 

door spannende vijfsetters. Toen de kruitdampen rond 23.00 uur waren 

opgetrokken, bleken beide wedstrijden in 5-5 te zijn geëindigd! 

 

In Team 1 won Sjaak twee partijen, Arie en Peter ieder een wedstrijd en 

ook het dubbel werd door Arie en Sjaak gewonnen. In Team 2 bleef Ab 

ongeslagen, won Robin twee partijen en kon Stefan helaas niet tot winst 

komen. Al met al een leuke avond, met aardige tegenstanders en een 

bardame die ons in de watten legde. 

 

Terug was het nog even spannend, toen de pont aan de overkant een 

schijnbeweging maakte en we dachten dat hij ging aanleggen voor de 

nacht. Maar gelukkig bleek dit niet het geval te zijn en konden we de 

kortste en snelste weg naar huis… 

 

Ab 

 

Wist u dat ... : 
 

• Jake dacht dat hij nog bij Vriendenschaar speelde; 

• Peter de Heij op trainingskamp naar Curaçao is geweest; 

• Robin een nieuw batje heeft; 

• De koffiemelk bij Smash kei- en keihard is! 

• Het gras 2 meter hoog is; 

• Stefan en Emie een zoontje hebben gekregen; 

• Er bij Smash opgehoogd is; 

• Peter de Heij een nieuwe motor heeft; 

• Ab Muilwijk de nieuwe voorzitter is; 

• De kerstversiering al of nog steeds hangt; 

• 'Hans Snor' nooit meer op de pont staat; 

• Niemand weet hoe het met Herman is; 

• Jake al enige tijd halve ‘saffies’ rookt; 

• Jake sindsdien 2x zo vaak tijdens trainings- en 

wedstrijdavonden naar buiten loopt; 

• Rob het toch maar bij hele saffies houdt; 

• Jan Willem eindelijk de Iris-scan kan gaan doen; 

• Arie er eentje van de ouwe Kruijs is; 

• Martin zelfs van een geheel verroeste fiets weer een 

prachtfiets weet te maken; 

• TOP bij Smash thuis heeft gespeeld; 

• Peter "B." dan extra thuisvoordeel heeft; 

• Arie Haasnoot dacht dat het een trainingsavond betrof; 

• Stefan 11e is geworden met zijn team tijdens het NK 

Blobbing; 
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Nieuw clublogo  
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari j.l. werd een 

conceptlogo getoond en werd u gevraagd om hierop uw commentaar te 

geven. Arjan is met uw wensen aan de slag gegaan en dit geresulteerd 

in het definitieve logo, welke wij hieronder aan u presenteren! 

Het is de bedoeling dat het clublogo binnen afzienbare tijd de 

wedstrijdtenues en de voorkant van dit clubblad zal gaan sieren. 

 

- 8 - 

 
Tafeltennisspelletjes 

 
Krijgt u ook geen genoeg van tafeltennis? De 

redactie zocht daarom uit wat op dit moment 

de meest populaire gratis tafeltennisspellen 

zijn voor op uw Apple- of Android-toestel! 

 

 

World Cup Table Tennis Free 

 

Dit spel is beschikbaar voor iPhone, 

iPod Touch, iPad en Android. Ben jij 

de meester van de backspin? 

Probeer dan deze app! 

 

Waardering: 4 van 5 sterren 

 

 
Virtual Table Tennis™ 

 

Speel tafeltennis op uw iPhone of iPad 

tegen allerlei typen spelers met 

verschillende speelsterktes. Neem het op 

tegen uw vrienden middels de multiplayer-

optie. Als u de betaalde versie neemt, kunt 

u o.a. kiezen uit verschillende batjes. 

Exclusief voor de iPad is Virtual Table 

Tennis™ 2 beschikbaar. 

 

Waardering: 4 van 5 sterren 

 

Virtual Table Tennis 3D 

 

Dit spel is alleen beschikbaar voor de Android-

toestellen en heeft 30 levels met drie 

moeilijkheidsgraden. U kunt spelen met en tegen 

verschillende landen, lukt het u China te verslaan? 

 
Waardering: 4,5 van 5 sterren 

  
Wij wensen u veel plezier! Speeltips? Mail de redactie! 


