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Van de voorzitter: 
 

De voorjaarscompetitie is weer ten einde. Qua 
bezetting een moeizame competitie, qua resultaat een 
behoorlijk goede competitie. Het eerste team (Arie, 
Henk en Sjaak) is ondanks het feit dat Arie maar een 
wedstrijd heeft kunnen spelen keurig als tweede 
geëindigd in de derde klasse. Sjaak speelde een 
geweldige competitie met maar een verliespartij, het 
tweede team nam in totaal 12 invalbeurten voor zijn 
rekening. Het tweede team (Ab, Peter, Robin en 
Stefan) is keurig derde geworden en mag ook volgend 
seizoen uitkomen in de derde klasse. Peter was hier langdurig afwezig 
wegens ziekte, Robin speelde de beste competitie uit zijn carrière! Het 
derde team (Arjan, Cees, Jake, Jan en Rob) streed tot de laatste 
wedstrijd om het kampioenschap in de vijfde klasse, maar kwam tegen 
TOP net tekort. Cees won deze competitie al zijn partijen! 
 
Inmiddels zijn we in het bezit van drie prachtige, gloednieuwe tafels, 
waar we weer vele jaren mee vooruit kunnen. De oude tafels krijgen een 
goede bestemming. Een tafel wordt geschonken aan zorgboerderij ‘De 
Hem’, een tafel wordt verloot tijdens de Bartholomeusdag en een tafel 
wordt aangeboden aan een (basis)school. 
 
De jaarlijkse onderhoudsdag heeft op zaterdag 11 mei plaatsgevonden, 
in en om het clubgebouw is door een aantal mensen weer het nodige 
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. Laten alle 
leden en donateurs alvast zaterdag 31 augustus in hun agenda noteren. 
We vieren dan ons 45-jarig bestaan met een BBQ bij ons clubgebouw! 
 
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 
e-mail naar redactie@smashkc.nl. 
 
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. 
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In verband met ruimte in dit clubblad is er voor gekozen om de notulen 
van de jaarvergadering, gehouden op donderdag 17 januari, niet te 
plaatsen in het clubblad. De notulen zijn wel terug te vinden onder 
nieuws op www.smashkc.nl. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
WWW.SMASHKC.NL 
 
Na de zomervakantie en uiterlijk 31-8 zal er een nieuwe website 
beschikbaar zijn voor Smash KC. Onze huidige website is inmiddels flink 
gedateerd, maar nog wel actueel. Rokus, Ab en Peter hebben inmiddels 
nieuwe ideeën besproken. Rokus gaat aan de slag om dit te realiseren. 
We zijn heel benieuwd. 

 
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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• 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. 

 

Heeft u een nieuw batje besteld bij Game 11? 

Aantal stemmen  10 

Uitslag :  Ja     3 

   Nog niet maar ga dat wel doen  0 

    Nee     7 

(bijgewerkt tot 2-5-2013)  
 

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

45-jarig bestaan Smash KC 
 

Deze zomer bestaat Smash KC 45 jaar. Tijdens de algemene 
ledenvergadering is er besloten om dit te vieren middels een BBQ. Deze 
BBQ wordt gehouden op zaterdag 31 augustus op het terrein naast 
ons clubgebouw. Zet deze datum alvast in uw agenda. Ab en Peter 
nemen de voorbereidingen op zich. Alle competitiespelende leden en 
recreanten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.  
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Seniorencompetitie 
 
Overzicht competitieverloop team 1 

 

De 2e helft van het seizoen 2012/2013 is voor ons 1e team zeer 
moeizaam verlopen, ondanks de prima resultaten van de invallers uit 
team 2. Het euvel was dat Arie wegens een blessure slechts 1 wedstrijd 
van de tien mee heeft kunnen spelen en dan nog op halve kracht. Jullie 
begrijpen wel voor een speler die meestal in de 90% speelt dit een groot 
gemis was voor ons team. Maar het was niet anders. Met Ab, Peter, 
Robin en Stefan hebben we ons er doorheen geslagen. 
  
Het was jammer dat Pitt 2 een wedstrijd niet kon verzetten en daardoor 
Sjaak -onze beste man- niet meekon. Deze wedstrijd verloren we dik 
met 8-2. Het frappante was dat we tot het laatst nog meestreden voor 
de 1e plaats met Kwiek. Deze strijd hebben we in de laatste week 
verloren en zijn 2e geworden met 59 punten in onze ogen een mooi 
resultaat. 
 
De bovengenoemde invallers zorgde voor totaal 17 punten los van de 
dubbels, een geweldig resultaat en onze dank hiervoor. Wij hopen voor 
de komende competitie weer over Arie te kunnen beschikken en wensen 
hem beterschap toe. 
  
Henk Beljaars 
 

Team 2 voorjaarscompetitie 2013 

 
Toen de samenstelling van de voorjaarscompetitie bekend werd, waren 
de opmerkingen voor ons team niet van de lucht. Zoiets van “haha, 
Mickey Mouse-competitie” of iets van die strekking. 
Maar wij moesten het met ons vieren wel maar weer eens waarmaken. 
Nu hebben wij in ons team 2 hele grote kanjers, namelijk Ab en Robin. 
Deze twee zijn de steunberen binnen het team terwijl Stefan en Peter 
voor de noodzakelijke puntjes moeten knokken. 
Helaas werd Peter getroffen door een meerdere weken durende ziekte, 
waardoor Stefan meteen voor de volle 100% aan moest treden, hetgeen 
hij op zeer verdienstelijke wijze heeft ingevuld, maar dit ondanks zijn 
inzet niet tot een behoorlijk aantal winstpuntjes kon laten omzetten. 
 
De tegenstanders waren nu: 
Flamingo’s 2, OTTV 1, IJsselvogels 1, Kwiek 4 en Pitt 75.3. 
De twee eerdergenoemde kanjers hebben er voor gezorgd dat we in de 
middenmoot van deze competitie zijn geëindigd en dus volgend seizoen 
weer 3e klasse blijven spelen. 
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Daarnaast werd door team 1 vele malen een beroep gedaan op de 4 
kanjers van team 2 om in te vallen, onder andere door de zeer 
vervelende handicap van Arie. Ook hier hebben wij laten zien dat we 
terecht in de 3e klasse thuishoren, team 1 werd weliswaar geen 
kampioen, maar een 2e plek is toch met alle invallers een prima positie. 
 
Peter de Heij 
 

Team 3 

 
Cees, Jan, Rob, Jake en Arjan zijn net tekort gekomen voor promotie in 
de 5e klasse poule B. Op de laatste avond werd het kampioenschap 
beslist in een duel tussen de nummers 1 en 2, respectievelijk TOP 5 en 
ons team. Er was een 6-4 overwinning nodig, maar het werd 3-7, zodat 
TOP 5 er met de schaal vandoor ging. Ondanks deze tegenvaller kunnen 
we tevreden terugkijken op ons spel in deze competitie. Met de 
competitie zelf waren we wat minder gelukkig: we hadden maar een 
poule van vijf teams, dus speelden we maar acht wedstrijden. Het 
wedstrijdschema was daardoor maar vreemd, want we speelden soms 
drie keer achter elkaar uit om vervolgens weer een pauze van drie 
weken te hebben en tegenstanders waren voor 80% hetzelfde als de 
vorige competitie. 
We begonnen bij ISV-Gouda 2 met een 6-4 verlies, maar tegen de latere 
kampioen TOP 5 werd met 6-4 gewonnen. Jake piekte hier op het juiste 
moment door er twee te winnen. Daarna volgde een zwaarbevochten 
gelijkspel in Waddinxveen tegen Kwiek 9, Vervolgens werd er thuis een 
hattrick gemaakt tegen Pitt ’75 11 (7-3), ISV-Gouda 2 (10-0) en Kwiek 
9 (7-3). De een na laatste wedstrijd was in Capelle aan den IJssel, waar 
Pitt ’75 11 met 2-8 werd verslagen (mét Ibrahimovic in het team, naar 
verluid het achterneefje van). Die 8 punten waren broodnodig om in de 
buurt van TOP 5 te blijven, die op dat moment met één wedstrijd meer 
gespeeld tien punten op ons voorstond. Het werd daardoor nog een 
spannende wedstrijd tegen TOP, maar bleven toch op de tweede plaats 
staan. 
Gevierde man deze competitie is zonder twijfel Cees met een 
winstpercentage van 100%, geweldig gedaan met catenacciotafeltennis! 
Hij wist namelijk altijd de nul te houden! Al kwam het volgens hem niet 
doordat hij zo goed was, maar door de magere tegenstand, wat hij soms 
nog even flink bij de tegenstander inpeperde aan het einde van de 
avond. Zoals bij Albert van der Velden van Pitt ’75 11, die mompelend 
antwoordde dat hij ‘de volgende keer beter zijn best moet doen’. Cees 
hoorde het aan met een grote glimlach op zijn gezicht. 
Jan behaalde een winstpercentage van 87%, Arjan haalde 67%, daarna 
volgen Rob en Jake met respectievelijk 33% en 27%. De persoonlijke 
resultaten van dit vijftal bieden perspectief voor volgend seizoen! 
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· Jake in actie tegen zijn neef Peter Both van ISV-Gouda 2 

 

Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2013 

 

 

 

3e klasse poule C  3e klasse poule B 
         

Kwiek 5 10 - 67  Flamingo’s 2 10 - 61 
Smash KC 1 10 - 59  IJsselvogels 1 10 - 60 
Vriendenschaar 8 10 - 52  Smash KC 2 10 - 52 

PITT ’75 2 10 - 48  PITT ’75 3 10 - 50 
Flamingo’s 3 10 - 39  Kwiek 4 10 - 47 
PIIT ’75 5 10 - 35  OTTV 1 10 - 30 

5e klasse poule B   
         
TOP 5 8 - 56      
Smash KC 3 8 - 50      

Kwiek 9 8 - 39      
ISV Gouda 2 8 - 33      
PITT ’75 11 8 - 22      
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Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2013 

 
Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage 

     
Cees de Gruijter 3 15 15 100% 
Sjaak Ouwerkerk 1 27 26 96% 
Jan Lindsen 3 15 13 87% 
Ab Muilwijk 2 27 21 78% 
Robin van Randwijk 2 27 18 67% 
Arjan Versluijs 3 12 8 67% 
Henk Beljaars 1 21 9 43% 
Rob Stremme 3 15 5 33% 
Arie Kruijs 1 3 1 33% 
Jake Constable 3 15 4 27% 
Peter de Heij 2 12 3 25% 
Stefan de Ruiter 2 24 3 13% 
 

Dit seizoen hebben we totaal 213 wedstrijden gespeeld met 12 spelers. 
Dat is een gemiddelde van bijna 18 wedstrijden per speler. Van die 213 
wedstrijden hebben alle spelers van Smash KC er in totaal 126 
gewonnen. Dat is een gemiddelde van ruim 59%. Zes spelers zitten 
onder dit percentage en 6 spelers zitten eronder. 
 
Cees de Gruijter voert deze lijst deze keer aan met 100%. Geen idee 
wie de laatste speler was die dit percentage haalde. Weet u het? 
 

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

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

 
 

 

 
 

Ouder worden en tafeltennis 
 
Het wordt vaak gezegd: ”je bent te oud geworden voor deze sport”, 
maar ondanks de leeftijd is het altijd mogelijk om tafeltennis te blijven 
spelen. Het is zogezegd voor “alle leeftijden”, en dat is ook zo. Als je 
nog goed tot aardig te been bent kan je nog een aardig woordje 
meespreken, weliswaar in een lagere klasse maar toch, ”je kan blijven 
spelen”.  
 
Natuurlijk het spel is snel en je moet goed geconcentreerd blijven, maar  
wanneer je nu jongere spelers tegenkomt is het mogelijk dat je van de 
tafel geveegd wordt of in ieder geval: dat je geen kans maakt om de 
partij binnen te slepen. Maar ook vaak kan je toch nog dankzij ervaring 
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of trucjes de partij binnenhalen. In het begin van ouder worden, dan 
heb ik het over ongeveer “65 en ouder…” merk je dat het allemaal niet 
zo makkelijk meer gaat. De concentratie ebt wat weg, de snelheid 
(reactie) wordt minder, de conditie is niet meer ”je van het” en daardoor 
heb je meer moeite om de bal over het net te spelen en op de tafel te 
houden. En bij misslagen/mislukte smashes en dergelijke ga je meer 
kijken naar je batje of dat nog wel in orde is… Jaja, want natuurlijk is 
het batje nog prima! Je wordt ouder papa, geef het maar toe! En 
natuurlijk… na jaren is daar eindelijk de bevestiging: “ja, het gaat niet 
meer zo makkelijk en je moet een stapje terug doen”, een veel 
gehoorde klacht van oudere spelers. Spelen doen we dus nog in de 5e 
klasse in een geweldig team, hebben een goede positie in de poule, 
dankzij spelers die nog BETER, VASTER zijn dan ik (het kan bijna niet) 
maar toch het is zo, en zijn er blij mee nog te kunnen spelen bij onze 
club SMASH KC.  
 
Met veel plezier trainen we op maandagavond en hebben we competitie 
op vrijdagavond bij thuiswedstrijden en hopen dit nog in lengte van 
jaren te kunnen blijven doen met elkaar, want gezellig is het! En dát is 
wat gaat tellen als je ouder wordt, genieten van het “leven” en daarbij 
zo oud mogelijk te worden en wel in goede gezondheid, maar dat is iets 
wat je af moet wachten, en niet altijd zelf in de hand hebt. 
 
Rob Stremme 
 

Wist u dat... : 
 

• Arjan graag op Bossche bollen trakteert; 
• Ook als daar helemaal geen reden voor is; 
• Arjan een goede klant is geworden bij de plaatselijke 

bakker; 
• Arjan zijn agenda goed bijhoudt; 
• Louis het heel druk heeft; 
• Louis heel benieuwd is hoe goed Martin wel zou slaan als 

hij net als Lance Armstrong bloedtransfusies zou 
ondergaan; 

• Wij denken dat Martin dan gaten zou slaan in de tafels; 
• Jake naar eigen zeggen nog altijd halve saffies rookt; 
• Hij Stefan en Rob heeft als getuigen; 
• Stefan zijn KitKats mist op de club; 
• Hij nu maar repen Snickers is gaan kanen; 
• Cees graag het terras wat te drinken geeft; 
• Jake volgens Albert van der Velden (Pitt ’75 11) beter 

zijn best moet gaan doen. 
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Mijn tafeltennisverhaal 
 
Dag Smash-vrienden, 
 
Mij is gevraagd om een stuk over mijn tafeltennisloopbaan te schrijven; 
verwacht geen verhaal à la Tom Clancy, maar ik zal mijn best doen. 
  
Mijn naam is Jack (Jake) Constable, geboren te Aberdeen Scotland, op 
08-06-1947. Na een tijd te hebben gezworven in Europa ben ik in 
Nederland terecht gekomen en heb een tijdje in Gouda gewoond. Daar 
heb ik jongens leren kennen die bij Donk (voetbal) speelden, een leuke 
club trouwens. 
 
Na wat jaren te hebben gevoetbald heb ik besloten te stoppen, pijntjes 
die vroeger na twee dagen voorbij waren, begonnen nu in eens heel lang 
te duren. Een aantal van mijn teamgenoten bij Donk speelden ook bij 
Vriendenschaar. 
Voor de mensen die vroeger al speelden bij Smash, zullen de namen Jos 
de Vrind, Joop de Jong, Fred en Ton Heerkens -om maar een paar te 
noemen- bekend in de oren klinken. 
Maar goed, ik heb vrij lang gespeeld bij Vriendenschaar, tot ik het op een 
gegeven moment welletjes vond en ben weggegaan. 
  
Toch vond ik het niet leuk om niks te doen qua sport, dus langs bij 
Smash om te vragen of ik erbij kon, wat geen probleem bleek te zijn. 
Waneer ik lid ben geworden weet ik echter niet meer, maar ik denk zo’n 
twintig, vijfentwintig jaar geleden. 
Wat me wel is bij gebleven in al die jaren is het feit, dat ongeacht bij 
welke mensen je ook zat in je team, gezelligheid was er wel. 
 
Terug naar het begin van mijn Smash-periode. Ik ben begonnen in een 
team met Arjan Sieverink en Ed? Sorry, ik ben zijn achternaam  
vergeten, en Andre v/d Linden. Met verschillende spelers hebben wij 
gespeeld, toen Arjan en Ed weg gingen, is Jos Peltenburg er bij 
gekomen. 
 
Toen Jos weg ging is Luke Janmaat erbij gekomen. Luke is toen naar 
Brabant verhuisd en hebben we een jongen uit Ammerstol erbij gekregen 
en ik weet wederom zijn naam niet meer. Maar in al die jaren ben ik 
altijd met André blijven spelen en heb in hem een hele fijne en 
vriendelijke teamgenoot gehad. Ik vind het nog steeds jammer dat hij 
gestopt is, maar misschien als hij dit leest krijgt hij weer zin, dus André 
als je dit onder ogen krijgt: denk er goed over na.  
 
Maar goed, we waren gebleven bij Andre en ik, dus twee man,er moest 
iemand bij en toen is Arjan Versluijs bij ons gekomen en waren we weer 
een team. We hebben met ons drieën een leuke tijd gehad, maar André 
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gaf aan te willen stoppen, dus weer met twee man. 
Gelukkig vonden we een gewillig oor bij Jasper Stetter, hij zou ons 
komen versterken en heeft dat inderdaad ook gedaan. 
Maar het mocht niet zo blijven, na een nare val moest Jasper ook de 
strijd staken, jammer, weer terug naar twee man, Arjan en ik dus. 
 
Maar Smash zou Smash niet zijn als hiervoor geen oplossing te vinden 
zou zijn. Zo gezegd zo gedaan, als ik het goed heb is Arjan op een 
gegeven moment Stefan tegen gekomen en is op hem gaan inpraten. 
Hoe dan ook Stefan erbij en ook leuk gehad een paar jaar. 
Maar op een gegeven moment bedacht een van onze spelers, er is meer 
dan tennis en ook hij verhuisde naar Brabant. Wat wij mannen 
niet doen voor een vrouw [ha, ha.] Wat nou? Gelukkig vonden wij, 
Stefan en ik, team twee bereid om Stefan onderdak te verlenen bij  
hen, en team drie was zo gul Arjan, omdat hij niet elke week kon spelen, 
en mij een plaats bij hen in het team te geven, al met al, fijn geregeld. 
Sindsdien speel ik om beurten daar, wat mijn spel alleen ten goede zal 
komen (wat wil je! Cees 100% en Jan 93%?). Daar kan ik een voorbeeld 
aan nemen!!!!!! 
 
Niks oude sukkels!!! Dat is een beetje mijn verhaal over tafeltennis, wel 
wil ik kwijt dat, ondanks het feit dat Smash een kleine  
vereniging is, er respectvol en leuk met elkaar wordt omgegaan ook bij 
de maandagavonden, voor recreanten en training is het gezelligheid  
alom. Ons team is trouwens dit jaar net geen kampioen geworden, maar 
we gaan volgend seizoen vol vertrouwen tegemoet. 
En ik zal er met Rob en Arjan op de maandag alles aan doen om mijn 
spel te verbeteren,[moet andere spelers hebben als tegenstanders, 
Sjaak en Henk zijn ook een beetje over hun top!!!! Dit, vrienden, is 
precies wat ik bedoel,een grapje maken kan altijd, alleen in hun geval 
??? 
 
Oké, dat was het dan, hoop dat jullie het leuk vonden en voor diegene 
die ik niet genoemd heb ook jullie zijn deel van dit alles en dat is denk ik 
wat Smash KC zo leuk en plezierig maakt! Hoop jullie eens tegen te 
komen op de maandag of als nieuw lid. 
 
Jake Constable 
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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 
Altijd de moeite waard om te kijken. 


