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Van de voorzitter:
Voor u ligt een special editie van het clubblad van
tafeltennisvereniging Smash Keukencentrum.
Gemaakt vanwege ons vijfenveertigjarig jubileum.
Maar eigenlijk nog belangrijker, vanwege onze
eerste deelname aan de Bartholomeusdag. Want
hoewel het ons in veel opzichten als vereniging
voor de wind gaat, hebben we helaas aan een ding
gebrek: leden!
Vandaar onze deelname aan de Bartholomeusdag,
een initiatief van de werkgroep ledenwerving.
Verderop in dit clubblad kunt u hier meer over
lezen.
Hoewel een vijfenveertigjarig jubileum natuurlijk geen officiële mijlpaal
is, is het zeker iets om als vereniging bij stil te staan. Het lijkt nog niet
zo lang geleden dat we ons veertigjarig jubileum vierden met een
feestavond op de Thalassa. Dit keer hebben we het iets bescheidener
gedaan, gewoon met een lekkere BBQ bij ons prachtige clubgebouw.
Een clubgebouw waarvan iedere Schoonhovenaar inmiddels weet waar
het zich bevindt, dankzij een mooi bordje aan het hek en een groot en
opvallend framedoek aan de zijkant van ons gebouw. Het is tijd dat we
als vereniging stevig aan de weg gaan timmeren, zodat we ons
vijftigjarig jubileum weer groots kunnen vieren!
In dit nummer treft u diverse verhalen uit de oude doos aan:
terugblikken zijn gebruikelijk bij een jubileum, maar ook leuke
wetenswaardigheden over tafeltennis, een speciale tafeltennis
woordzoeker en – voor ons niet onbelangrijk – diverse oproepen om lid
te worden van onze vereniging. De rode draad die door dit clubblad
heenloopt en die uit de verhalen spreekt is: ‘gezelligheid’. Want behalve
dat tafeltennis gewoon een heel, heel leuk spelletje is waar wij maar
niet genoeg van kunnen krijgen, is een avondje tafeltennissen ook
gewoon heel, heel gezellig.

Van de redactie:
Voor u ligt deze keer een speciale uitgave van ons clubblad. In deze
uitgave kijken we terug naar 45 jaar Smash KC met een aantal oude- en
nieuwe verhalen. Ook hebben we een aantal oude- en nieuwe foto's
geplaatst. Omdat dit clubblad al 31 augustus aan alle aanwezige leden
tijdens de BBQ wordt gegeven komt de plaatsing van de competitieindeling te vroeg. Hou daarom de site in de gaten.
Dit clubblad zal ook worden uitgedeeld aan geïnteresseerden tijdens de
jaarlijkse Bartholomeusdag op 28 september 2013.
Uiteraard wil ik weer iedereen bedanken die aan dit nummer van het
clubblad heeft meegewerkt. Uw bijdrages blijven van harte welkom:
Stuur een e-mail naar redactie@smashkc.nl.
In het volgende clubblad kunt u het tafeltennisverhaal van Stefan de
Ruiter lezen. We zijn zeer benieuwd.
Uiteraard is Smash KC ook te vinden op Facebook! Bezoek ons op
facebook.com/SmashKC en ‘vind ons leuk’!

Van de webmaster:
De trouwe bezoekers van onze website www.smashkc.nl staat
binnenkort een verandering te wachten. In overleg met Peter en Ab ben
ik begonnen om de website in een nieuw jasje te steken. De huidige site
waar we, dankzij Marco Koeleman, veel plezier aan hebben beleefd zal
worden vervangen door de nieuwe.
Uiteraard blijven de bekende elementen zoals een gastenboek, poll en
wedstrijduitslagen aanwezig op de site maar qua design zal het er
allemaal wat anders uit komen te zien. Ook aan de achterkant zal een
en ander worden veranderd, zodat het aanpassen van de pagina's
makkelijker wordt en zodoende dus eenvoudiger in beheer.

Ik daag u uit om een balletje bij ons op te gooien. Kom eens kijken op
een maandagavond, als zowel competitiespelers als recreanten fanatiek
aan het tafeltennissen zijn. Dan kunt u zelf zien wat ik met gezelligheid
bedoel. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.

Het doel was (en is nog steeds) om de nieuwe site op 1 september
online te hebben. Goede ideeën zijn altijd welkom, schroom niet om
deze aan mij door te geven.

‘Zonder u/jou is er geen bal aan!’

Rokus

Ab Muilwijk
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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.

Hiervoor hebben zij diverse middelen ontwikkeld die grofweg in twee
categorieën kunnen worden ingedeeld:
1.) Vergroten zichtbaarheid en naamsbekendheid Smash
Keukencentrum - wedstrijdverslagen in de huis-aan-huisbladen en
op internet, het verspreiden van flyers en stickers, het neerleggen
van het clubblad in de bibliotheek, in de wachtkamers van
huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, maar bijvoorbeeld ook
een grotere zichtbaarheid van ons pand door het plaatsen van een
groot framedoek, zodat iedereen weet dat je in Schoonhoven kunt
tafeltennissen!
2.) Ledenwerfacties – deelname aan de Bartholomeusdag, deelname aan
de kindermiddag in de Schoonhovense bibliotheek in het kader van
de Kinderboekenweek, en het benaderen van oud-leden en
Schoonhovense bedrijven.
U zult van ons blijven horen!

Internetpolls
Hier de laatste internetpoll. Iedereen bedankt voor het stemmen.
Komt u ook op de BBQ eind augustus?
Aantal stemmen
12
Uitslag :
Ja natuurlijk, met partner;
Ja, natuurlijk, maar mijn partner komt niet;
Nee, ik ben helaas verhinderd;
Ik kom hier voor de tafeltennis, niet voor
speklappen;
Weet het nog niet

10
1
0
1
0

(bijgewerkt tot 30-7-2013)
Kijk op onze website www.smashkc.nl voor nog meer polls.

Van de werkgroep ledenwerving:
· Niets is sterker dan dat ene woord: enthousiasme.
Op de Algemene Ledenvergadering van begin dit jaar is er een
werkgroep ledenwerving in het leven geroepen. De vijf leden Ab
Muilwijk, Arjan Versluijs, Robin van Randwijk, Stefan de Ruiter en Peter
van den Heuvel zijn vol enthousiasme van start gegaan en doen er alles
aan om het ledenbestand van Smash Keukencentrum te verhogen.
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Smash KC koopt nog een nieuwe tafel: de iPONG
Na recent drie nieuwe opklapbare tafels
te hebben aangeschaft, komt er
binnenkort een vierde tafel bij met eigen
opdruk: de iPONG.
iPONG is de nieuwe rage voor
sportverenigingen en scholen. De kleine
tafeltennistafel daagt iedereen uit om
een balletje te slaan. De tafel is zo
opgebouwd en ook weer snel
afgebouwd. Jeugdleden, maar ook de
senioren vinden het heerlijk om
tussendoor een balletje op de iPONG te
slaan tegen teamgenoten, maar ook
tegen familie, vrienden en andere
belangstellenden bij hun training of
wedstrijd.
· Voorlopig ontwerp van onze eigen
iPONG-tafel

· Een greep uit de door de werkgroep ledenwerving
gerealiseerde uitingen.
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Foto's uit de oude doos

· ±1973: Jan van Randwijk in
actie in de barak op Het Bastion.
· ±1973: O.a. Willem van
Holten, Jan van Randwijk
en Dirk Buijs worden in
de bloemetjes gezet.

· ±1985: Henk
Beljaars, Kees Faaij
en Leon Moor in
Bleiswijk.

· Jan van Randwijk en Dirk Buijs

· 1981: Henk Beljaars
en Jan van Randwijk
vieren het 25-jarig
jubileum van de NTTB
afdeling Gouda bij
Kwiek in
Waddinxveen.
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· 1983: Smashers kampioen zaalvoetbal. Staand v.l.n.r. Cor v/d
Hoeven, Bert Benschop, Bert Heijkoop en Arie de Kruijf.
Gehurkt: Willem van Holten, Sjaak Ouwerkerk, Wout Verhoog, Jan
de Leeuw en Jan van Randwijk. Henk Beljaars was skiën.

· 1993: Het bestuur wordt tijdens het 25-jarig jubileum op 25
augustus 1993 in het zonnetje gezet door spreker Jan Lindsen.
V.l.n.r. Peter v/d Heuvel, Joke den Besten, Henk Beljaars en
Willem van Holten.

· 1993: Erelid Karel Stetter op 25 augustus 1993.
· 1993: Uitnodiging 25-jarig jubileum.
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· Het clubgebouw aan
de Spoorstraat in de
jaren ’90.

· ±1991: Het eerste jeugdteam van Smash KC is kampioen van de
voorjaarscompetitie (landelijk C, groep 10). V.l.n.r. Martin van
Vliet, Jeffrey Lauffer, Martij Duk en Peter v/d Heuvel (coach).

· ±1992: Henk Beljaars zet een jeugdteam bestaande uit
Michel van Maaren, Ewoud v/d Dool en Ben van Oudshoorn
in het zonnetje.
- 13 -

· ±1992: En weer wordt er een kampioenenteam gehuldigd.
V.l.n.r. Henk Beljaars (namens het bestuur), Rokus v/d Bas,
Pieter v/d Bas, Arjan Zijderlaan, Cees Flipse (Keukencentrum)
en Peter v/d Heuvel (coach).
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· Voorjaar 2000: De bouw van het
huidige clubhuis vordert gestaag.
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· 1998: Een artikel in de Postiljon van 28
januari 1998 over een van de hoogtepunten uit
de clubgeschiedenis: een volledige Smashdubbelspel op het Goudse Kampioenschap.

· 2002: De 4 musketiers.

· Robin van Randwijk
in 2002.

· 2000: Feestelijke opening clubgebouw “Eindelijk Thuis” door
wethouder Ricken en Cees Flipse van Keukencentrum Schoonhoven.

· 2001: Een
willekeurige
greep uit de
deelnemers
van het
Kersttoernooi.
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· “De Bus”, ±2004.
· Smash KC 1 kampioen eerste
klasse, november 2002.
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Historie uit de eerste 25 jaar Smash KC
Karel Stetter schreef
onderstaand verhaal
voor het 25-jarig
jubileum. Helaas is
Karel niet meer onder
ons. Toch nogmaals
zijn verhaal.
· 2007: Twee
‘Sfeersnuivers’ van de
harde kern op de
recreantenavond, Louis
Kavelaars en Martin
Versteeg.

· 2007: Op de recreantenavond
was het altijd bar gezellig!

· 2013: Clinic van 6-voudig
Nederlands kampioen Paul Haldan.

· 2009: Peter v.d Heuvel
9x clubkampioen.
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Om iets uit het
verleden terug te halen
moet ik, als één der
nog overgebleven
oudere leden, van de
indertijd gefuseerde
· Karel Stetter in gesprek met Martin
tafeltennisVersteeg tijdens het Kersttoernooi in 2006.
verenigingen Smash
en Jonge Strijders,
ver terug gaan.
Toen ik zelf aan die sport begon in 1947, noemde ik het nog Ping-Pong.
Dat het inmiddels SPORT met hoofdletters is geworden, daar kunnen we
het wel over eens zijn, bekijk maar eens de wedstrijden van onze
prominenten, o.a. Vriezekoop, Homan en Haldan, dan kom je er wel
achter wat een reactievermogen er voor nodig is.
Uit Utrecht afkomstig, kwam ik via Gorinchem in 1949 naar
Schoonhoven waar toen nog weinig te beleven viel op tafeltennisgebied.
De door mij meegebrachte twee tafels vonden al snel hun weg naar een
bovenzaal van de Stadsherberg aan de Opweg. Daar melden zich de
eerste gegadigden. Een paar namen weet ik nog wel, doch niet allemaal,
o.a. Cees de Gruyter, Piet Keizer, de gebroeders Pluut, Dirk de Boer,
Bert v.d. Horst, Willem van Holten, Bertus Benschop, Gerard Scheer en
Jan Verhoef. Het was wel een gesjouw, via de buitentrap die tafels
omhoog, en na afloop weer naar beneden te brengen. Het gebeurde dan
ook nogal eens dat de meesten weg waren en je het alleen moest doen
of met twee man.
Spoedig echter wisten we toegang te krijgen tot de sportzaal van de
L.T.S. via Willem Rond die daar werkzaam was en W. Evers de directeur,
een watersportvriend van mij.
Daar werd flink getraind tot 22:00 uur, daarna werd er een bal
opgezocht en deden we aan zaalvoetbal, en dat ging er nogal fors aan
toe, er liepen een paar schutters rond zoals Dirk de Boer en Bert v.d.
Horst.
Als je daar een bal van voor je kop kreeg, kon je er wel een
hersenschudding aan over houden.
Door Willem rond werden wij attent gemaakt op een rozige knaap, die
- 20 -

volgens hem een grote zou worden op tafeltennisgebied. Hij groeide uit
tot een zeer gewaardeerde bestuursmedewerker, maar een grote? Wel
blijven hoor, mijnheer van Randwijk.
Door mijn werk als beheerder van diverse militaire kantines, was ik in
de gelegenheid de toenmalige cracks als Cor du Buy, Frans Schoofs en
Wil van Zoelen, uit te nodigen demonstratie partijen te komen spelen, in
de kantine van de Havenkazerne, een en ander in overleg met de
sergeant van Vliet van de dienst Welzïjnszorg. Door mij werden dan
toernooien georganiseerd onder de militairen en burger jongens die
interesse hadden en die mochten dan tegen du Buy of Schoofs spelen.
Cor du Buy liet v.d. Horst (blauwe Ben) om de tafel rennen door met
zeer veel effect te spelen waardoor een geserveerde bal, net over het
netje, zonder dat je de kans kreeg terug te slaan, vanzelf weer terug
kwam. Eens slaagde Cor du Buy erin, een niet zo getapte luitenant met
21-0 van de tafel te vegen op dezelfde manier, dat was op mijn verzoek,
omdat de luitenant zich nogal onsportief gedroeg tegenover de soldaten.
Na de partij verdween de Luitenant en we hebben hem nooit meer aan
de tafel gezien.
Onze grote Bertus Benschop kon er ook wel een houtje van, maar of dat
nog zo is? Misschien al te oud?
Ook ondergetekende heeft meerdere malen tegen du Buy gespeeld en
zelfs nog aardig wat punten gemaakt, maar dan zat du Buy wel op een
stoel, de beloning was dan meestal een miniatuurbatje. Wel werd de
tafeltennissport door de diverse activiteiten in de kazerne flink
gepromoot. Naar ik meen kwam in die tijd de fusie tot stand, vraag me
niet naar een exacte datum, maar wie het weet mag het zeggen.
Meerdere malen werd noodgedwongen van speelruimte gewisseld, tot
we zelf gingen bouwen. Dat gebeurde op het Bastion, door een aantal
zeer actieve leden, en een gedreven bestuur. Maar ook daar moesten
we weer verdwijnen, vanwege de bouwwoede van B & W Schoonhoven.
Zo kwamen we dankzij en onder leiding van onze gemotiveerde
voorzitter Henk Beljaars en onze altijd klaar staande sponsor van het
Keukencentrum Kees Flipse terecht in onze huidige speelzaal. Er is nog
wel wat achterstallig onderhoud, een peperdure verwarming en ook de
verlichting kon beter. Hopelijk zijn we nu honkvast en kunnen we
gaandeweg wat verbeteringen aanbrengen. Er is inmiddels een begin
gemaakt met de bar, die belangrijk is voor de financiï¿½n. Vooral de
gezellige groep recreanten zetten op de donderdagavonden daar voor de
nodige zoden aan de dijk, waarbij Henk Vergoed een niet te
verwaarlozen aandeel levert. Ook het jaarlijks terugkerend
Kersttoernooi, onder leiding van Willem van Holten, draagt haar steentje
bij. Al deze activiteiten vragen de nodige aandacht van het bestuur waar
wij als leden veel waardering voor hebben, al roepen we dat niet van de
daken, daarom doe ik dat dus hier en nu, namens alle leden, die Smash
nog een lang en sportief bestaan toewensen.

Herinneringen door Jos Peltenburg
Toen Willem van Holten mij onlangs vroeg om als een van de oudste
leden (niet qua leeftijd, want een tweede Karel Stetter zal nog geboren
moeten worden) een stukje te schrijven over de beginjaren van Smash,
dacht ik dat het niet zo'n probleem mocht zijn, maar herinneringen zijn
toch dingen waarvan alleen de grote lijnen zijn te onthouden en wat
moeilijker de details. Het is nu zo'n 31 jaar geleden dat ik lid werd van
de net opgerichte tafeltennisvereniging Smash.
Speelruimte werd ons toegewezen op de zolder van St. Liduina aan de
Nieuwe Singel naast de atletiekvereniging. Het gebouw bestaat al niet
meer.
We moesten spelen tussen en onder de spanten en hanenbalken wat
nog geen probleem gaf als jochies van 13-14 jaar, maar naarmate we
ouder werden vermeerderde het aantal bulten op de koppen gestaag.
Vandaar dat we na ongeveer een jaar verhuisden naar de grote zaal van
het Jozef gebouw in de Koestraat, daar waar nu de Bouwmarkt is
gevestigd.
Een enorm grote
ruimte waar ook
goed gevoetbald
kon worden,
hetgeen ook
meer gedaan
werd dan
tafeltennis. We
kregen toen ook
een trainer, ene
van 't Hof uit den
Haag die
sportleraar was
bij van Heutz, die
toen nog in
Schoonhoven
was gelegerd.
· Erelid Jan Crama.
In die tijd
werden leden
van Smash (Jan Crama, Jaan Miltenburg, Eddy Kruiper, Martin van de
Klugt, ondergetekende en allen die ik vergeten ben, sorry) door Karel
Stetter, die toen bij de militairen het welzijnswerk organiseerde,
uitgenodigd om te komen kijken en soms ook spelen naar de beste
spelers van Nederland zoals Cor du Buy, Frans Schoofs, Bert van de
Spek en Bert van der Helm. Al met al een zeer leerzame tijd.
Toen van Heutz uit Schoonhoven vertrok kwamen de barakken aan de
Jan Kortlandstraat vrij daar waar nu "Zevender" is.
Het zal in die tijd, nu zo'n 25 jaar geleden, geweest zijn dat de twee
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tafeltennisverenigingen JSS en Smash samen als een vereniging verder
gingen. Vanaf die tijd is in mijn herinnering het competitie gebeuren
meer gaan leven. Maar ja, na enige jaren werden de barakken
afgebroken en moest er weer verhuisd worden. Ditmaal volgens mij
naar de kazerne aan de haven, echter zonder mij omdat de militaire
dienst andere plannen voor mij had bedacht. Zo'n anderhalf jaar later
kwam het gebouw aan het Bastion tot stand waar qua verenigingsleven
een bloeiende tafeltennisvereniging van start ging (of zou het er toch
aan gelegen hebben wie er achter de bar stond?).
Tot zover wat "herinneringen" uit de beginperiode van Smash. Wie weet
een volgende keer iets over bijzondere voorvallen, want die zijn er
uiteraard volop geweest.

Een stukje historie door Jan van Randwijk
Hier van mij een bescheiden bijdrage voor de jubileumuitgave van het
25-jarig bestaan van Smash. Allereerst wil ik het nu bestaande bestuur
en jubileumcommissie van harte feliciteren met deze mijlpaal, want het
is niet niks om met een paar mensen toch deze vereniging draaiende te
houden, want alles komt op hun schouders neer, maar ook felicitaties
voor de mensen die daarvoor het voortouw namen.
Nu dan een stukje historie.
Ik ben er toch trots op dat
ik jaren lid geweest ben
van deze vereniging, alles
bij elkaar denk ik toch zo'n
ï¿½ 10 jaar actief lid en
zo'n 5 jaar meelevend lid
(vooral aan de bar) en nu
nog donateur en ik schaam
me daar een beetje voor,
het clubgebouw nog maar
zo'n 2x per jaar te
bezoeken, 1 keer met het
kersttoernooi en 1 keer
met een club
brandweermensen.
Tafeltennis is mij gaan
interesseren op de LTS,
daar speelde op
maandagavond toen nog
Jonge Strijd Schoonhoven,
Karel Stetter weet daar
alles van. Coryfeeën in die
tijd waren B. v.d. Horst,

Adrie Bouter, Dirk de Boer, Barend van Nieuwenhuizen, mensen waar ik
tegenop keek. Toen werden Smash en JSS samengevoegd en ging als
Smash verder in de barak aan de Jan Kortlandstraat. Daar begon mijn
tafeltennisleven pas echt, een kleinere maar gezellige speelzaal, waar
we uren en dagen, 7 dagen in de week, speelden met de helaas
overleden Jaan Miltenburg als drijfveer. Ik vergeet mijn eerste
competitiewedstrijd nooit meer, op de bromfiets naar Oudewater, helaas
weet ik mijn teammaats niet meer, maar ik was bloednerveus. Een
schitterende tijd hebben we daar gehad, maar Smash werd groter,
hetgeen vooral te danken was aan de jeugd, want wie de jeugd heeft die
heeft de toekomst en met Jan Crama voorop, die heeft wat werk verzet
met die knapen (wat inmiddels al grote kerels zijn geworden).
Dus meer leden, het moest wat professioneler. Met Dirk Buys als grote
animator werd het clubgebouw aan het Bastion met heel veel eigen
inbreng neergezet. Een prachtig stukje werk met 4 tafels, wat een luxe,
maar er werd wel een traantje weggepinkt toen we de barak verlieten.
Ik kwam zelfs in het eerste team en daar was ik toch trots op, maar
ondanks mijn vele trainen stagneerde mijn vooruitgang en vond ik het
beter dat anderen mijn plaats innamen.
Ik was tenslotte nog een heus Schoonhovens kampioen geweest en dat
was het mooiste wat je kon wensen als je bij Smash speelde. Op den
duur, je weet hoe dat kan gaan, ging ik trouwen, was aan de Brandweer
en je kan ook niet alles bijhouden. Zodoende heb ik de verhuizing naar
het schitterende gebouw wat Smash nu heeft, niet bewust meegemaakt.
Maar zonder iemand tekort te doen was in dit geval Henk Beljaars die de
stoute schoenen aantrok en heel veel geregeld heeft, waar de
vereniging nog vele jaren van kan profiteren.
Jongens nogmaals gefeliciteerd en ga zo door.

25 jaar Smash KC door Willem van Holten
Nadat ik het verslag van Karel Stetter gelezen had, wat ik zeer goed
vond, dacht ik toch wel enkele wijzigingen aan te moeten brengen.
Ik was 13 jaar toen ik Lid van Smash werd. Dit stond toch onder leiding
van J. Miltenburg en was een aparte t.t.v. van de R.K. Kerk. De andere
vereniging was J.S.S. (Jonge Strijd Schoonhoven). Ik ben wel een paar
keer wezen spelen bij J.S.S. maar nooit lid geweest, zoals Karel schrijft,
omdat ik pas in '53 geboren ben.
Ik begon in het R.K. parochiegebouw in Koestraat, waar nu de
Bouwmarkt is gevestigd. Mensen van het eerste uur waren D. Kruiper,
A. Hermsen, J. Miltenburg, A. Koenis en zeker niet te vergeten J. Crama.
Na enkele jaren en verhuizingen kwamen wij in de Doelenbarakken. Mijn
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eerste competitiewedstrijd was bij O.T.T.C. in Oudewater. Het team
bestond uit A. Koenis, G. Ouweneel en W. van Holten, ik was toen 15
jaar en het ging voor thuis op een geleende brommer van W. Verhoog.
Toen een poosje daarna de fusie tot stand kwam, kreeg Smash er
betere spelers bij o.a. B. v.d. Horst, A. Bouter, F. Hoes, J. van Randwijk
en B. Benschop.
Het 1e team uit die jaren bestond uit B. v.d. Horst, A. Bouter en F.
Hoes.
Het 2e team: W. Bekkink, W. Visser en B. Brouwer.
Het 3e team: B. Benschop, J. van Randwijk en C. de Gruyter.
Het 4e team: J. Crama, W. van Holten en A. Koenis.
Hierna weet ik het niet meer zo goed met de teams, maar er bleven
nieuwe leden komen.
Onvergetelijk was de beslissingswedstrijd van het bovenstaande 1e
team tegen T.T.V.N. 3 uit Nieuwkoop met de bekende Wil Snabel.
Wij gingen met auto's en een gehuurd busje met het 1e team mee naar
de zaal van G.N.F. in Gouda voor deze wedstrijd. F. Hoes, die in de hele
competitie slechts 2 wedstrijden had gewonnen, presteerde het
onmogelijke en wist in deze wedstrijd er 2 te winnen, waardoor Smash
met 6-4 won en kampioen werd. Zij gingen voor het eerst in de 2e
klasse spelen.

Er werden in die tijd veel titels binnengehaald door de leden in de
afdeling en het hele land.
Ik heb het nu over de 3e en 4e klasse. Spelers van toen J. van
Randwijk, W. van Randwijk, J. Crama, B. Benschop, C. de Gruyter, J.
Peltenbuug, K. Stetter en W. van Holten.
Enkele jaren later kregen wij er opeens hele goede juniorleden erbij.
De sterren in de dop waren S. Ouwerkerk, D. Loef, K. Faay, N. Lettink,
J. Erisman en als joker Roel Bouwman en ik vergeet bijna R. Wesdorp,
A. den Hartog en L. Moor.
Het trainen van die jongens was geestelijk niet lang op te brengen en na
3 jaar ben ik hiermee gestopt en begon J. Crama hier weer mee, net als
voor mij.

Bij slecht weer was op zaterdagmiddag het clubhuis van Smash meestal
te klein omdat de halve voetbalvereniging kwam tafeltennissen. Dit was
zeer gezellig en de omzet steeg fors.

Deze 2 mensen hebben er zeer veel tijd in gestoken en P. v.d. Heuvel
doet dit nog steeds, wat geresulteerd heeft in landelijk spelen voor het
1e jeugdteam en promoveren naar de 3e klasse voor het 2e team.
Hulde voor deze 2 mensen.

Opeens was dit allemaal over omdat op de plek van de barakken huizen
gebouwd zouden worden. Wij kregen toen de beschikking over een
bovenzaal van de Havenkazerne.
Hier is nu het Klokkenmuseum gevestigd. De verhuizing van de tafels
ging nog wel, maar de bar leverde enkele problemen op. Halverwege
kwam onze voorzitter, J. Miltenburg, klem tussen de muur en de bar te
zitten. Goede raad was duur, maar de oplossing bleek te zijn Jaan te
laten kermen en een zaag te halen en de bar op de trap door te zagen
en dit is echt gebeurd.
Aanwezig hij deze verhuizing waren J. Stam, J. Sluis, R. Sluis, J.
Miltenburg en W. van Holten.
Hierna de zoveelste verhuizing en wel naar de Wal, waar ons nieuwe
clubhuis gebouwd werd. Bij deze grote klus door enkele leden van
Smash wil ik op de eerste plaats zeer zeker niet vergeten de voorzitter,
J. Miltenburg en zijn opvolger D. Buys. De eerste die vertrok bij het
werk was de toenmalige voorzitter, die bij de opening tot erevoorzitter
benoemd werd, maar de man die het meeste werk gedaan heeft was de
nieuwe voorzitter D. Buys.
Hier werden enkele mooie, zeg maar de mooiste jaren van de vereniging
beleefd met veel up en downs.
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Door allerlei dingen ging D. Buys weg uit het bestuur en werd
uiteindelijk opgevolgd door de huidige voorzitter H. Beljaars. Onder zijn
leiding is er heel wat veranderd op de vereniging (ten goede) en loopt
het de laatste jaren allemaal op rolletjes.
Ik zou bijna de 2 mensen vergeten die de laatste jaren de jeugd zo'n
enorme vlucht omhoog hebben gegeven nl. S. Ouwerkerk en P. v.d.
Heuvel.

Nu heb ik niets meer te liegen, en stop dus maar.

Smash KC vanaf het 40-jarig bestaan
Aansluitend op het 40-jarig bestaan zijn er inmiddels weer vijf jaar
verstreken en als je daar op terugkijkt zijn deze snel voorbij gegaan.
Voor Smash KC zijn dit jaren geweest waar we toch met een
teruglopend ledental te maken kregen.
Door de recreantenavond donderdag samen te voegen met de
maandagavond, competitietraining, heeft dit bijgedragen tot meer
saamhorigheid en gezelligheid bij de club. Wat de jeugd betreft moeten
wij constateren dat wij niet geslaagd zijn dit nieuw leven in te blazen
hoewel diversen senioren hiervoor wel hun best voor gedaan hebben het
van de grond te krijgen.
Op dit moment hebben we geen jeugd, en zo als het gezegde luidt geen
toekomst.
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Maar ons nieuwe bestuur legt zich niet bij de pakken neer en probeert
zich met een jongerenwerkgroep de negatieve balans te doorbreken,
waarmede het tafeltennissen landelijk mee te kampen heeft.
Bij het afscheid van Joke den Besten, is haar voor het vele werk voor de
club haar het ere-lidmaatschap verleend.
Op 1 januari 2012 heeft Ab Muilwijk het stokje overgenomen van Henk
Beljaars na 31 jaar als voorzitter en doet zodoende een stapje terug.
In de competities is het allemaal vrij stabiel gebleven met twee teams in
de derde klasse en een in de vijfde klasse.
Smash 1 baarde wel opzien in deze klasse om na het kampioenschap
niet te willen promoveren hetgeen bij veel verenigingen vreemd
overkwam.
Verder ziet ons gebouw er nog altijd geweldig uit, mede door de uiterst
gezellige onderhoudsdagen waar iedereen zijn steentje bijdraagt.

Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222

Voor het 45-jarig bestaan hebben wij ons zelf drie nieuwe
tafeltennistafels kado gedaan, een mooi naambord op het hek en er
komt nog een naambord tegen het clubgebouw.
Daarnaast zal ter viering van het 45-jarig bestaan een barbecue worden
aangeboden aan de leden en genodigden op zaterdag 31 augustus 2013.

Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl

Zoals u leest is onze club nog springlevend maar het kan altijd beter.
Henk Beljaars
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Babbeltje met …
In verband met het 45-jarig jubileum deze keer een speciaal babbeltje
met Henk Beljaars, de langstzittende voorzitter in de historie van
Smash. Henk was van augustus 1981 tot januari 2012 voorzitter van
Smash en is thans nog altijd bestuurslid. In 2007 ontving Henk een
koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de club. Samen
met Henk blikken wij terug op zijn 30 jaar als voorzitter.

Accuverkoop
Uitlaatservice
Schokbrekers
Remservice
Uitlijnen
BANDENTECHNIEK BV
Balanceren
SCHOONHOVEN
Reparatie
APK Keuren
Dwergwilg 5 – 2871 NK Schoonhoven – Tel. 0182-385215 – Fax 0182-385304
Parabool 11 – 3364 DH Sliedrecht – Tel 0184-416000 – Fax 0182-418828
Veldwade 26 – 3439 LE Nieuwegein – Tel 030-2800586 – Fax 030-2804381

▪ Een sprakeloze Henk met echtgenote na ontvangst van het
lintje voor Lid in de Orde van Oranje Nassau in 2007.
Hoe ben je als een in Rotterdam geboren Hagenees terecht
gekomen bij een Schoonhovense tafeltennisclub?
Laten we bij het begin beginnen. Ik ben geboren op 24-2-1942 te
Rotterdam West. Je weet wel, van Spangen en Sparta Piet. Mijn vader
was ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.
Op 10-jarige leeftijd zijn we verhuisd naar Den Haag. Na de middelbare
school, voetballer van de ADO-jeugd, diensttijd in Roosendaal
(commando’s/paratroepen) leerde ik mijn vrouw Gon kennen. In 1965
zijn we getrouwd. Ik werkte toen bij de BAM. Na een sollicitatie bij Van
Eesteren gingen we in Capelle aan den IJssel wonen. Mijn buurman in
Capelle bleef mijn buurman in de Voltastraat in Schoonhoven. In 1976
kwam ik samen met wat jongens uit deze straat terecht bij Smash.
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Uw advertentie in dit
clubblad wordt gelezen,
ziet u wel?

Voor informatie: ttv@smashkc.nl
Gooi eens een balletje bij ons op!
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Toen je in augustus 1981 de voorzittershamer overnam, wat
voor club was Smash toen?
Jan van Randwijk had net de voorzittershamer voor 1 jaar overgenomen
van Cees de Gruijter. Smash verkeerde toen in een ongestructureerde
situatie met veel wild west-vergaderingen.

Tafeltennisspelletjes

Waarom ben je destijds voorzitter geworden?
Eigenlijk door een gebrek aan kandidaten.

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! Aanrader!

Wat waren de hoogte- en dieptepunten van Smash in jouw jaren
als voorzitter? Wat is jou het meest bijgebleven?
Als je zo lang aan een club bent verbonden zijn er natuurlijk vele
hoogte- en dieptepunten. De hoogtepunten zijn toch wel de diverse
kampioenschappen in de competitie die ik met verschillende spelers en
teams heb meegemaakt. Het Gouds kampioenschap in het dubbelspel
samen met Peter van den Heuvel was natuurlijk ook een prestatie om
nooit meer te vergeten (zie elders in dit clubblad, red.). Verdere
hoogtepunten zijn wel de jaarlijkse clubkampioenschappen en de
vrijdagavonden onder leiding van Peter in ons oude clubgebouw aan de
Spoorstraat.

Krijg jij 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.

Virtual Table
Tennis 3™
Speel tafeltennis op
uw iPhone of iPad
tegen allerlei typen
spelers met verschillende speelsterktes.
Neem het op tegen
uw vrienden middels
de multiplayer-optie.
Dit spel is absoluut
het downloaden
waard. De favoriet
van de redactie!

Het dieptepunt is toch wel het overlijden van Henk Voet in ons
clubgebouw bij Het Bastion.
Op welke prestatie ben je als oud-voorzitter het meest trots?
De realisatie van ons huidige clubgebouw.
Heb jij in je functie als voorzitter beslissingen genomen waar je
achteraf spijt van hebt gekregen? Zo ja, welke?
Geen enkele. Echt waar.
Wat is er tussen 1981 en nu veranderd bij de club?
Helaas zijn er minder leden dan in 1981.
Wat zijn volgens jou de sterke kanten van Smash?
De goede band met elkaar zorgt altijd voor veel gezelligheid op diverse
clubavonden.
Hoe zie jij de toekomst van Smash voor je?
Ik hoop goed. Er verandert momenteel een hoop. De basis blijft de
senioren en hopelijk komen er veel junioren bij. Misschien is het
mogelijk om ook op middagen open te gaan voor ouderen. Financieel
staat de club er erg goed voor.

- 31 -

Virtual Table Tennis 3D
Dit spel is alleen beschikbaar voor de Androidtoestellen en heeft 30 levels met drie
moeilijkheidsgraden. U kunt spelen met en
tegen verschillende landen, lukt het u China te
verslaan?
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Prijspuzzel
Gratis Ping Pong Tafeltennis
Ping Pong Tafeltennis is een
grappige variant op het beroemde
computerspel Pong. Je kunt Ping
Pong Tafeltennis zowel single- als
multplayer spelen. Net zoals bij
Pong is bij dit spel de grafische
vormgeving niet bijzonder te
noemen. Dit spel wordt
ondersteund door iPhone, iPod
Touch en iPad.

Het 45-jarig jubileum leek de redactie een ideale gelegenheid om na vele
jaren –en op veler verzoek- weer eens een puzzel in het clubblad te
zetten. Niet geheel verrassend heeft de onderstaande woordzoeker het
thema Smash 45 jaar.
Lukt het u om alle 45 woorden te vinden? De eerste 56 overgebleven
letters vormen een vraag. Weet u het antwoord op die vraag? Mail deze
vóór 1 november a.s. naar pvdheuvel@smashkc.nl en maak kans op een
leuk prijsje! Uit de goede inzendingen zal een winnaar worden
getrokken. De winnaar zal in het volgende clubblad bekend worden
gemaakt.*
Veel puzzelplezier en veel succes!

Mijn Tafel Tennis HD
Met Mijn Tafel Tennis HD raak je
de bal raken zoals bij het echte
tafeltennis! Tijdens het spelen kun
je liedjes uit je muziekbibliotheek
luisteren. Waar de letters ‘HD’ bij
dit spel voor staan is echter een
raadsel, in ieder geval niet voor
‘high definition’. Voor iPhone, iPod
Touch en iPad.

Voor alle games is enige behendigheid vereist, maar oefening baart
kunst! Al is voor de meeste spellen het scherm van een smartphone wel
wat aan de kleine kant. Welke game vind jij het leukst? Heb jij speeltips?
Mail de redactie!

* Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Afdeling West

KitKats

Backhand

Letbal

Balletje

Netbal

Batje

NTTB

Bello

Onderhoudsdag

Clubbestuur

Randbal

Clubblad

Recreanten

Clubkampioen

Roodzwart

Clubkleding

Saffie roken

Competitie

Schoonhoven

Donateurs

Service

Eindelijk Thuis

Sfeersnuivers

Enkelen en dubbelen

Smashen

Enthousiasme

Spinbal

Ereleden

Spoorstraat

Forehand

Stefan de Tuinman

Gezelligheid

Tafeltennis

Hekjes omverlopen

Trainen

Het Bastion

Vlisterweg

Jeugd

Vrienden

Jubileum

Wedstrijden

Kersttoernooi

Winstpercentage

Keukencentrum
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