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Van de voorzitter:
Voor u ligt het eerste clubblad van 2013. Langs deze weg wens ik u en
de uwen een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2013 toe. Dit jaar
bestaat Smash KC 45 jaar, deze mijlpaal laten we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbijgaan!
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Begin december vonden de clubkampioenschappen van Smash KC
plaats. Het was weer ouderwets gezellig, met een verwachte winnaar in
de A-poule (Arie Haasnoot) en verrassende winnaars in de B-poule (Jan
Lindsen) en het dubbel (Pieter van der Bas en Kees Faay). U leest er
verderop in dit nummer alles over. Het was leuk dat er sinds jaren weer
twee recreanten aan het toernooi meededen: Louis en Martin moesten
even wennen, maar begonnen het gaandeweg het toernooi steeds
leuker te vinden.
Inmiddels is de voorlopige indeling van de voorjaarscompetitie bekend,
de eerste wedstrijden worden in de week van 28 januari gespeeld.
Het eerste team (3e klasse C) is met tegenstanders als Flamingo’s 3,
Kwiek 5, PITT 75 2 en 5 en Vriendenschaar 8 weer vrij gemakkelijk
ingedeeld. Een nieuw kampioenschap ligt in het verschiet, maar waar
blijven toch de sterkere tegenstanders?
Het tweede team (3e klasse B)zal weer alles moeten geven om zich te
handhaven in deze klasse. Tegenstanders zijn Flamingo’s 2, Kwiek 4,
OTTV 1 (wel een ander team dan vorig seizoen), PITT 75 3 en
IJsselvogels 1.

Jeugdzaken
Henk Beljaars
Spoorstraat 37
2871 TV Schoonhoven
Tel. 0182-384666
hbeljaars@smashkc.nl

Het derde team (5e klasse B) heeft de volgende tegenstanders: ISV
Gouda 2, Kwiek 9, PITT 75 11 en TOP 5. Helaas een poule van vijf, met
nagenoeg dezelfde tegenstanders als het vorige seizoen!

Webmaster www.smashkc.nl
Rokus van der Bas
rbas@smashkc.nl

Rest mij om de competitiespelers veel succes te wensen en iedereen die
komt trainen veel plezier op de maandagavonden.

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

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

Ab Muilwijk

Van de redactie:
Allereerst wil ik iedereen bedanken die aan dit nummer van het clubblad
hebben meegewerkt. Uw bijdrages blijven van harte welkom: Stuur een
email naar redactie@smashkc.nl.
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Vanaf heden is Smash is ook te vinden op Facebook! Bezoek ons op
facebook.com/SmashKC en ‘vind ons leuk’! Ook kun je hier berichtjes en
foto’s posten.

Seniorencompetitie
Smash Keukencentrum 1 sluit het jaar 2012 in stijl af
De competitie is gestreden en de kampioensschaal is binnen als beloning
voor een goed gespeelde 2e seizoenshelft.
De allereerste opponent was TOP in Haastrecht. Hier werd een mooie
2-8 overwinning geboekt. Thuis tegen TOGB, volgens ons de medetitelkandidaat, werd ook met 8-2 gewonnen. Die avond werd er door
beide teams een ontzettende strijdlust aan de dag gelegd. Het leek
waarachtig wel een heuse kampioenswedstrijd! Wedstrijd 3 bracht ons
in Gouda, alwaar we aantraden tegen Vriendenschaar. Het begint
eentonig te worden, want ook hier wonnen we met 8-2. Achteraf gezien
ben ik er zelf die avond niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen,
omdat een aloude blessure weer de kop opstak. Het zal ook eens een
tijdje meezitten.

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.
Nieuwe tafeltennistafels bij Smash
Uitslag :
Ja, goed plan
Nee, nog best zo

Aantal stemmen: 10
7
3

(bijgewerkt tot 11-1-2013)

-3-

Vervolgens was ATTC uit Alphen a/d Rijn onze tegenstander. In een wat
gekke wedstrijd wonnen we met 7-3. Als laatste troffen we in Capelle
a/d IJssel een team van Pitt ’75. Ook hier werd de overwinning behaald,
al was het nipt, met 6-4.
De persoonlijke balans was als volgt na 5 speelavonden:
Sjaak: 15 gespeeld en 14 gewonnen (93 %)
Arie: 15 / 13 (87 %)
Henk: 15 / 5 (33 %)
Dubbel: Sjaak/Arie 5 / 5 (100 %)
Als team hadden we 37 punten vergaard en stond TOGB op de 2e plek
met 27. De rest volgde op grotere afstand.
De terugwedstrijden hebben we een drietal keer met een invaller
moeten spelen. Vier van de 5 wedstrijden werden in winst omgezet.
Alleen tegen TOGB moest in Berkel en Rodenrijs een gelijkspel worden
toegestaan. Invallers Ab (2x) en Peter de Heij (1x) dank voor jullie
inzet, welke ook heeft bijgedragen aan het behalen van het
kampioenschap in de hoogste klasse van de Afd. Gouda.
De persoonlijke eindstand van spelers is als volgt:
Sjaak: 30 / 27 (90 %)
Arie: 21 / 17 (81 %)
Henk: 30 / 7 (23 %)
De dubbels: 10 / 10 (100 %)
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Invallers:
Smash team 3
Ab Muilwijk: 6 / 5 (83 %)
Peter de Heij: 3 / 2 (67 %)
Als team bleef de teller staan op 68 punten en werd Togb 2e met 59
punten. Omdat wij als team al een aantal jaar (om diverse redenen)
afzien van een promotie naar de 2e klasse afd. West is het de no.2
gegeven om door te stomen naar die klasse. Wij wensen Togb veel
succes!
Arie Kruijs

Team 2
Team 2 had in de najaarscompetitie als tegenstanders Flamingo’s 1,
Trefpunt 2, Kwiek 4, Pitt ‘75 5 en OTTV 1 en zoals gewoonlijk ingedeeld
in poule A.
We moesten weer rekenen op pittige gevechten met de diverse teams.
Natuurlijk werd er weer vooraf bekeken wie de favoriet voor de
overwinning zou zijn en dat werd volgens ons Flamingo’s en de 2e plaats
zou dan gaan tussen Trefpunt en Kwiek.
Halverwege de competitie werd al duidelijk dat Flamingo’s inderdaad de
overwinning zou gaan behalen en dat Pitt dik onderaan in de poule zou
eindigen maar ook hier geldt “de bal is rond en er kan van alles
veranderen”.
Pitt begon aan een opmerkelijke opmars en wij zakten steeds lager op
de ranglijst maar ook de jongens van OTTV kregen het moeilijk.
Uiteindelijk werd OTTV laatste in de poule. Van de 10 wedstrijden
werden er door ons 4 verloren, 4 gelijk gespeeld en 2 gewonnen.
De stand na alle wedstrijden was:
1: Flamingo’s met 77 punten. 2 en 3: Trefpunt 54 punten en Kwiek 50
punten dus weinig verschil. 4 , 5 en 6: Pitt 41 punten, Smash 40 punten
en OTTV 38 punten, heel dicht bij elkaar. Van de 40 punten van ons
team heeft Ab er 21 gescoord, Robin 8, Peter 4, Stefan 1 en de dubbel
was weer goed voor 6.

Dit jaar is de competitie voor team 3 gestart met 5 spelers: Cees, Rob,
Jake, Arjan en Jan.
Voordeel is dat we steeds een compleet team op de been konden
brengen, iets dat onze tegenstanders niet altijd lukte.
Vraag was natuurlijk gelijk of we strategisch moesten spelen: met
andere woorden wanneer zetten we ons sterkste team in en waaruit
bestaat dat team dan wel.
Daarop kregen we eigenlijk pas antwoord in onze laatste wedstrijd:
Arjan, Jake en Rob wonnen deze met 10- 0 en zorgden ervoor dat we op
de tweede plaats eindigde. Voorwaar, een prestatie van formaat.
Maar het waren meestal de praktische omstandigheden ( vakantie, werk
of andere verplichtingen) die bepaalden welk team op pad ging. En na
enig overleg zorgden we met elkaar ervoor dat we allemaal aan spelen
toekwamen. Belangrijk was te constateren dat het niet ten koste ging
van de gezelligheid en de sportiviteit zodat we tevreden terug kunnen
kijken op een goede competitie. Achteraf kunnen we vaststellen dat
deze nieuwe ervaring voor herhaling vatbaar is en dat we met onze
inzet, spelinzicht, ervaring, motivatie, collegialiteit, gezelligheid, iets
voor elkaar overhebben, elkaar oppeppen etc. een echte teamprestatie
hebben neergezet.
Jan Lindsen
Eindstanden senioren najaarscompetitie 2012
3e klasse poule B
Smash KC 1
TOGB 3
TOP 3
Vriendenschaar 9
PITT ’75 4
ATTC Evo-Repro 4

3e klasse poule A
10
10
10
10
10
10

- 68
- 59
- 49
- 49
- 46
- 29

10
10
10
10
10
10

- 74
- 66
- 60
- 51
- 26
- 23

Flamingo’s 1
Trefpunt 2
Kwiek 4
PITT ’75 5
Smash KC 2
OTTV 1

5e klasse poule B
Een seizoen met ups en downs, maar toch een leuke tijd met gezellige
tegenstanders. Voor iedereen van team twee: een gelukkig Nieuwjaar!
Op naar de voorjaarscompetitie.
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Kwiek 9
Smash KC 3
ISV Gouda 2
TOP 6
NTTC 5
PITT ’75 11
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10
10
10
10
10
10

-

77
54
50
41
40
38

5e klasse poule B
Smash KC 3
PITT ’75 11
Kwiek 9
TOP 5
ISV Gouda 2

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

Team

Gespeeld

3
1
3
1
2
3
3
3
2
1
2
2

12
30
17
21
27
23
17
18
27
30
18
18

Gewonnen Percentage
11
27
14
17
21
18
6
6
8
7
4
1

Indeling senioren voorjaarscompetitie 2013
3e klasse poule C

3e klasse poule B

Smash KC 1
PITT ’75 2
PIIT ’75 5
Flamingo’s 3
Vriendenschaar 8
Kwiek 5

Smash KC 2
PITT ’75 3
Flamingo’s 2
OTTV 1
Kwiek 4
IJsselvogels 1
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92%
90%
82%
81%
78%
78%
35%
33%
30%
23%
22%
6%

Het Kersttoernooi was in eerste instantie gepland op 15 december maar
in overleg met Jan moest dit terug naar 8 december i.v.m. een
familiereünie van Jan en Laura. 8 -12 is wel wat aan de vroege kant
maar daarom niet minder gezellig.
Om 9.30 uur was iedereen aanwezig. We hoefden dit jaar niet te
wachten op Cees de Gruyter. Hij was helaas door werkzaamheden
verhinderd. Zo kon Jan geassisteerd door zijn dochter Laura om 10.00
uur het toernooi officieel openen.
Er werd gespeeld in een A- en B-poule en een dubbelspel met totaal 16
spelers. Favorieten voor de A-poule zoals Peter van den Heuvel en
Rokus van de Bas ontbraken wegens een blessure en werkzaamheden,
en in de B-poule waren dit Jasper en Cees eveneens door een blessure
en reeds eerder genoemde werkzaamheden.
In een gezellige sfeer drongen de betere spelers door naar de halve
finales, t.w. Arie Haasnoot, Arie Kruijs, Ab Muilwijk en Sjaak Ouwerkerk.
In de B-poule waren dit Arjan Versluijs en Jan Lindsen, welke de plaats
van Cees innam en dit uitstekend deed.
In het dubbelspel werd een gelegenheidsdubbel geformeerd door Kees
Faay en Pieter van der Bas, en dat deze twee oud 1e team spelers het
nog niet verleerd waren bleek wel, zij drongen tot grote verrassing door
tot de finale.
In de halve finales speelde Sjaak tegen Arie Haasnoot. Sjaak wist de
eerste game nog te winnen maar daarna zette Arie Haasnoot de puntjes
op de i en plaatste zich voor de finale. De derde finale voor Arie op rij.
De andere halve finale ging tussen Ab en Arie Kruijs, waar Ab in bijna
gewonnen positie toch nog in vijf sets het onderspit moest delven,
waaruit blijkt dat Arie Kruijs een goede en taaie speler is die nooit
opgeeft.
De finale in de B-poule ging tussen Jan en Arjan, de kampioen van
2011. Arjan had nog nooit tegen Jan gespeeld en dat was al snel te
merken want Arjan kwam niet in zijn spel tegen de sluwe vos welke zijn
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beste spel tot in de finale bewaard had en verloor kansloos met 3-0.
Proficiat Jan. In het dubbelspel speelde Pieter en Kees tegen de Aries,
de kampioenen van 2011 (Jammer Henk, de finale werd gewonnen door
Rokus en Peter tegen de Aries) en niemand twijfelden er aan dat ze dit
zouden prolongeren, maar dit gelegenheidsdubbel was die dag
onverslaanbaar en won de finale in een spannende vijf setter.
Fantastisch mannen, proficiat.
De finale in de A poule ging tussen
de beide Aries, welke al aardig
vermoeid waren door de halve
finale A poule en finale dubbel. De
conditie ging nu meespelen en die
werkte in het voordeel van de
kampioen uit 2011 en won in een
spannende strijd zijn tweede
clubkampioenschap. Proficiat Arie
H.
Om zo'n Kersttoernooi te
organiseren heb je altijd leden
nodig om dit in goede banen te
leiden. Jan en Laura weten zich
geweldig van hun taak en zorgden
voor een gezellige sfeer, onze dank
hiervoor.
Ik had dan ook de grootste moeite
om de laatste deelnemers de deur
uit te krijgen om 20.00 uur en tot
Arie Haasnoot: clubkampioen
mijn verbazing zaten er twee
2011 én 2012.
mannen bij die tegen deze lange
dag aankeken, maar het zo gezellig vonden dat zij zich reeds voor het
volgende Kersttoernooi melden. Ik wil dan ook alle deelnemers danken
voor hun sportieve inbreng en onze trouwe donateurs en toeschouwers
welke acte de precense gaven op deze geweldige dag voor
tafeltennisvereniging Smash Keukencentrum.

gezellige, levendige club en tot op heden ten dage geen moment spijt
heb gehad van deze beslissing. Het was gezelligheid troef op het
clubgebouw aan de Wal.
De vereniging was vrij groot met 7 seniorteams, die met 4 teams hoog
speelde en 3 teams wat lager en ook een heus “damesteam”, met Joke,
Linda, en Hanny. Ook jeugd was volop aanwezig met 4 teams, waarvan
2 teams landelijk speelden, wat betekende dat op zaterdag gereden
werd door senioren her en der in Nederland om de jeugd te begeleiden
en bij te staan in de competitie, daarin werden goede resultaten
behaald. Ook achter de bar een dame, nl. Bep, die haar taak prima
vervulde en er veel plezier in had, soms samen met Nettie. Ook de
heren zagen de dames graag “verschijnen”… en dat was niet
verwonderlijk!!! Het damesteam speelde 5e klasse, maar hadden veel lol
met elkaar en zeker als er een thuiswedstrijd ten einde was, kon er ook
wel een drankje in, dat soms uitdagende heren lokte om een wedstrijd
drinken aan te gaan met………Linda, die het meeste opkon en recht de
deur uit liep. Linda kwam altijd als winnares uit de strijd terwijl de heer
in kwestie afdroop, en door teamgenoten in de auto gefrommeld werd
en deze man wist ook niet meer waar hij zich bevond. Linda stapte dan
monter op haar fiets en zwaaide nog even naar de auto. De dames
hadden het niet altijd makkelijk, zeker niet als Hanny inviel in ons team,
en we uit moesten spelen bij Flamingo’s in Gouda waarin de gewoonte
was na afloop van deze uitwedstrijd in de sporthal te gaan voetballen.
De tafels werden opgeruimd, doeltjes neergezet en voetballen maar.
“Hanny uiteraard op doel”, in ons team, niet wetende dat de heren van
Flamingo’s Hanny als schietschijf zagen en niet als vrouw, terwijl dat
verschil toch duidelijk te zien was!!!!! Maar Hanny, kranig als zij was,
gaf geen krimp. Al had ze op bepaalde lichaamsdelen niet meer haar
eigen kleur!!!!

Mijn tafeltennisverhaal

Het traditionele kersttoernooi dat elk jaar gespeeld wordt en veel
sportieve strijd oplevert in zowel de A- als de B-poule…… maar naarmate
de beslissingen gevallen waren wie in de finale stond en toeschouwers,
familieleden, vrienden, vriendinnen binnen waren gekomen, en de
finales gespeeld waren, de sponsor “Keukencentrum Schoonhoven” de
prijzen en bloemen uitgereikt had en één rondje voor alle aanwezigen
aanbood, werd het gezelliger en gezelliger. Maar ook het drankniveau
werd wat hoger, wat napraten over de partijen, moppen tappen,
hilarische taferelen: het kon allemaal na een dag van inspanning. Vele
gingen daarna nog even naar de Chinees.

Tafeltennis. Het zal zo’n beetje 39 jaar geleden zijn dat er een briefje in
de brievenbus viel, waarin de mededeling om mee te doen aan het open
kersttoernooi van tafeltennis vereniging Smash KC te Schoonhoven. Ook
bleek de mogelijkheid aanwezig je in te schrijven als lid, hetgeen ik dus
na het toernooi direct gedaan heb, want wat ik aantrof was een

Veel deelname van onze leden, aan o.a. Goudse kampioenschappen,
veteraan- of clubtoernooien, toernooien op uitnodiging van de Goudse
bond of NTTB. Hierin werden goede prestaties geleverd door onze
spelers en uiteraard veel deelname van onze leden. Maar de
competitiewedstrijden die doordeweeks thuis op een vaste, en uit elke

Henk Beljaars
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willekeurige avond om 20.00 uur worden begonnen zowel uit als thuis.
En dat kon weleens later worden; bijvoorbeeld als Theo Carré, die toen
speelde in ons team en opgehaald werd door ons, en Theo even aan zijn
vrouw moest vragen waar zijn “tafeltenniskleren” waren omdat hij die
niet kon vinden, en daarna één half uur over zijn blessures klaagde en
wij maar wachten en later waren en Theo de sterren van de hemel
speelde en geen pijntjes meer voelde. Ook Gerrit Paardenkoper hadden
we in ons team en als we die ophaalde “dan waren we al wat laat bij
hem”, belden we aan “hallo” mannen kom even binnen, moet me nog
omkleden en zijn bekende pijp brandend houdende zei hij: “bakkie
jongens? Ben zo klaar hoor” en weer waren we laat. Prachtige kerels,
want lachen was er altijd bij. Zelfs heb ik in een team met Arie Kruijs
gespeeld. Het ging er fanatiek aan toe, zo erg zelfs dat ik een
tafeltennistafel kocht en samen trainde in de tuin, ook de jeugd in de
buurt trouwens. Arie is veel beter gebleven dan ik, al ben ik meer op
leeftijd toch!!! Maar door verschillende omstandigheden werden teams
anders samengesteld en hebben Cees de Gruijter, en mijn persoon met
vele verschillende spelers gespeeld, wat natuurlijk geen probleem was,
er waren namelijk uitstekende spelers bij.
Ongeveer 30 jaar geleden kwam het team Cees de Gruijter, Jan Lindsen
en Rob Stremme tot stand en denken dat het uniek is dat één team zo
lang met elkaar speelt. Maar ook wij waren meesters in het laat komen
bij wedstrijden, maar dat had z’n reden door drukke werkzaamheden,
verkeer, e.d. het was één keer wel heel bont: we moesten naar TTVN
Nieuwkoop, waren al laat en moesten omrijden wegens een “stremming”
en kwamen om 21.15 aan. Werden opgewacht door voorzitter en team,
dachten ojééh dat kost ons punten, maar Cees -spitsvondig als hij waszei: “Wie is mijn eerste vijand?“. En zonder mokken werd er een begin
gemaakt met de wedstrijd. Een hecht team waren wij, hoe of wat er ook
was; spelen deden we. En hopen dat nog jaren te kunnen doen en we
hebben inmiddels versterking gekregen met de spelers Jack en Arjan,
die we dan ook graag verwelkomen in ons team. In zoveel jaren diverse
verhuizingen die de club noodgedwongen heeft meegemaakt, “Wal,
Spoorstraat, Sporthal de Berengracht “ en nu ons eigen clubhuis
“Eindelijk Thuis” aan de Vlisterweg 24.
Een man mogen we daar zeker dankbaar voor zijn, namelijk onze
voormalige voorzitter Henk Beljaars, die met inzet, volharding en
standvastigheid dit bereikt heeft, waardoor wij als leden onze sport in
een eigen gebouw kunnen blijven beoefenen en waar menige
tafeltennisvereniging in onze regio jaloers op is. Henk heeft na héél veel
jaren voorzitterschap het stokje overgedragen aan Ab Muilwijk, die we
uiteraard alle succes toewensen in zijn functie. Henk blijft nog wel
Penningmeester en blijft Jeugdzaken doen. Het gebouw wordt eens per
jaar, meestal in mei, door vrijwilligers binnen onze vereniging aan
buiten- en binnenzijde aan een groot onderhoud onderworpen, en dat
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wordt met veel plezier gedaan. Henk zorgt tevens voor de inwendige
mens en na gedane arbeid even napraten en een drankje. Bedankt
bestuur en ieder die zich inzet voor deze vereniging, zonder jullie GEEN
CLUB.
Het enige wat ontbreekt zijn nieuwe (jeugd)leden, die we graag
verwelkomen. Dus nieuwsgierig gemaakt en graag een balletje slaan,
recreant is ook mogelijk als competitie spelen niet gewenst is.
Rob

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

Jake opa is geworden van Jelle;
wij hem daar nogmaals van harte mee feliciteren;
hij zo trots is als een pauw;
Robin ook voor Smash een supportersvereniging gaat
oprichten;
Nick & Simon kwamen kijken bij het Kersttoernooi;
het achteraf om Jordy & Vincent bleek te gaan;
Smash op Facebook zit;
Arie Phil Taylor heeft afgekeken;
de recreanten hun visitekaartjes afgaven op het
Kersttoernooi;
wij hopen dat Louis en Martin eind dit jaar weer
meedoen;
wij dus maar twee recreanten hebben volgens
sommigen;
Jan en Rob feilloos NTTC weten te vinden;
er zelfs een speler rondloopt met een inlegkruis;
Peter de ScHeijTer niet alleen met Oud & Nieuw knalt;
Peter ”S.” niet tevreden was over zijn prestaties;
hij geen materiaalspeler is;
hij het wel wijt aan zijn rubbers;
hij daarom nieuwe rubbers heeft besteld;
hij hoopt dat het dan wel beter zal gaan;
Arie heel goed oplet bij de nieuwe indeling;
hij daar een paar afwijkingen zag;
team 1 en team 3 speelden niet op dezelfde dag thuis;
dit onmiddellijk werd doorgegeven
Jan Willem meteen het een en ander kon wijzigen;
wij hopen dat we er nieuwe leden bij krijgen. waard om
te kijken.
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