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Van de voorzitter:
Langs deze weg wens ik iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar. Het
jaar 2013 is omgevlogen, met voor onze vereniging een aantal
mijlpalen.

Uiteraard zal ik ook in de toekomst stukjes blijven schrijven, want een
goed gevuld clubblad blijft ook een mooi uithangbord voor onze
vereniging. Bij Smash ga ik me bezighouden met een nieuwe uitdaging.
Het penningmeesterschap. Ik heb er zin in.

Eind augustus vierden we ons 45-jarig bestaan met een gezellige BBQ
bij ons clubgebouw. Het was die dag heerlijk weer, zodat we geen tent
nodig hadden en gewarmd door vreugdevuren de hele middag en avond
buiten konden vertoeven.

Van Ab heb ik begrepen dat Robin het over gaat nemen in goed overleg
met hem en Arjan. Ik wens hun veel geluk.

Eind september namen we voor het eerst deel aan de Bartholomeusdag.
Een drukke, gezellige en geslaagde dag, die ons een aantal leden heeft
opgeleverd.

Bestuursmededelingen:

Het was alweer een tijd geleden dat het zo druk was bij de
clubkampioenschappen. Niet alleen kwamen er veel vrienden en
familieleden kijken, maar ook deden er maar liefst 23 spelers mee. Dit
jaar wellicht weer dubbel en enkel op twee aparte dagen? Peter van den
Heuvel werd voor de tiende keer kampioen, verderop in dit clubblad een
uitgebreid verslag van deze dag.
De vrijdagmiddag na Kerst stond in het teken van de jeugd, met een
spelletjesmiddag waar 12 enthousiaste meiden en jongens aan
meededen. Naast sjoelen, dammen en twister legden de meiden en
jongens een leuk Table Stars-parcours af, waar iedereen haar of zijn
vaardigheden kon vertonen. Ook hierover kunt u verderop meer lezen.
De nieuwe competitie staat weer voor de deur. Benieuwd hoe onze
teams het er vanaf gaan brengen. Kan het derde team promoveren naar
de vierde klasse? Kan het tweede team zich wederom handhaven in de
derde klasse? En hoe gaat het eerste team presteren in de tweede
klasse? Iedereen veel succes!
Ab Muilwijk

Van de redactie:
De redactie is bezig aan zijn laatste clubblad. Begin jaren 2000 ben ik
hieraan begonnen en heb het altijd met veel plezier gemaakt. Elke keer
was het wel weer een strijd om alles op tijd binnen te krijgen en te
verwerken. Iedereen die in deze tijd mee heeft geholpen wil ik nogmaals
bedanken. Extra dank geef ik aan Arjan Versluijs. Met zijn creatieve
inbreng en verbeteringen kreeg u steeds weer een schitterend clubblad
om de deurmat.
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Peter van den Heuvel

•

•
•
•
•
•

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.

Nieuwe/gestopte leden:
Wij hebben sinds augustus 11 nieuwe leden mogen begroeten,
daarentegen zijn er geen leden vertrokken. Een schitterende balans!
Nieuwe seniorleden
Remco Bont
Ewoud van den Dool
Rick Stout
Frank van Suchtelen

Nieuwe jeugdleden
Anass Bellach
Jet der Kinderen
Hidde Kraaijveld
Tom Lesage
Danique Sibbes
Yasmin Sibbes
Ryan van Vuuren

Gestopte seniorleden
Geen.

Gestopte jeugdleden
Geen.
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Nieuwe seniorleden zijn Rick Stout (17) uit Bergambacht en Frank van
Suchtelen (73) uit Schoonhoven. Hiermee zijn zij meteen
respectievelijk het jongste en oudste seniorlid. Frank is presentator van
‘Info Programma’, op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur op Zilverstad
FM, waarin Smash in september te gast was. Niet alleen de luisteraars
werden nieuwsgierig naar onze club, maar dus ook Frank zelf! Rick is
zelfs officieel nog jeugdlid en blijkt een fervent smasher te zijn. Welkom
op de club, heren!
Daarnaast zijn Remco Bont (26) en Ewoud van den Dool (35) terug
op het oude nest. Beide Schoonhovense heren hebben in het verleden
bij Smash jeugdcompetitie gespeeld, Ewoud zo’n 20 jaar geleden en
Remco zo’n 10 jaar geleden. Ewoud maakte opnieuw kennis met de club
op Bartholomeusdag en Robin spoorde Remco aan om weer eens te
gaan tafeltennissen. Ze hebben gelijk al laten zien dat tafeltennis net
fietsen is, je verleert het niet! De tafelvastheid komt al snel terug.
Beiden, welkom terug op het oude vertrouwde nest!

Van de werkgroep ledenwerving:
Ledenwerving werpt vruchten af
Mede dankzij de werkzaamheden van de begin vorig jaar gestarte
werkgroep ledenwerving - Ab, Arjan, Robin, Stefan en Peter - zijn we er
in geslaagd het ledenbestand van onze vereniging aanzienlijk uit te
breiden. Grootste klapper was de deelname aan de Bartholomeusdag. In
2013 zijn maar liefst vier senioren en zeven junioren lid geworden!
Ook dit jaar gaat de werkgroep enthousiast verder met haar activiteiten.
Op het programma staan onder meer het benaderen van oud-leden,
bedrijven en wederom deelname aan de Bartholomeusdag.

Daarnaast beschikken we sinds eind september weer over jeugdleden,
de inspanningen hiervoor werpen dus zijn vruchten af. We begonnen
met een klein groepje, maar de groep wordt langzaam aan steeds
groter.
Onze Schoonhovense talenten heten Yasmin Sibbes (7), Ryan van
Vuuren (8, de zoon van seniorlid Arne), Anass Bellach (10), Danique
Sibbes (11), Jet der Kinderen (11), Hidde Kraaijveld (13) en Tom
Lesage (13). Jullie laten allemaal zien dat jullie aanleg voor tafeltennis
hebben en worden met de week beter.
Jongens en meiden, van harte welkom op onze vereniging!

· Jong en oud werd lid: links de zussen Danique en Yasmin,
rechts Frank met sportsenior van het jaar Wil op de iPONG.
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Wist u dat ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wil Sportsenior van het Jaar 2013 van Schoonhoven is
geworden;
Rick Stout heel braaf is;
Stefan een lillekerd is;
Een andere lillekerd adverteerder in dit clubblad is geworden;
Ook Mr. Bean adverteerder is geworden;
Jan dacht dat het bier op was;
Arie, Robin of de Bassies graag nog even waren gebleven;
Wil heel veel verstand van voetbal heeft;
Wil altijd mikt op het netje;
Arjan 1 lamp te veel heeft hangen;
Wij nog steeds wachten op de eerste smash van Martin achter de
iPong-tafel;
Dit clubblad het op één na dikste nummer in de historie is. Alleen
de jubileumuitgave van augustus vorig jaar was nog dikker;

Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222
Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl
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Najaarscompetitie 2003

Brood- en Banketbakkerij

Lopikerstraat 54
Tel. 0182 382654
Schoonhoven

Steun onze
adverteerders,
adverteerders,
zij steunen ons!
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Eind goed, al goed, het 1e team is kampioen
Het 1e team is kampioen geworden in de 3e klasse en promoveert naar
de 2e klasse, waarvoor proficiat aan Ab, Sjaak, Henk en onze super sub
Robin welke voor dit kampioenschap verantwoordelijk waren.
Vooraf had ik gezegd dat dit mijn laatste competitie zou zijn en Sjaak en
Ab graag nog een keer in de 2e klasse wilde spelen met Peter van den
Heuvel stond er grote druk op het team om dit te realiseren. Door mijn
verblijf in Spanje en Sjaak in de eerste wedstrijd ook niet kon spelen
moesten wij beginnen met een verzoek om uitstel en daarna spelen met
een invaller.
Dat laatste pakte goed uit want onze invaller Robin was super tegen Pitt
en won alle drie zijn partijen, evenals Sjaak, Ab 2x en dubbel bracht een
overwinning van 8-2. Dit was een goed begin. Daarna moesten naar
Flamingo's waar ik na twee maanden geen batje te hebben aangeraakt
aan de bak moest. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik twee
goede maten heb en wonnen met 7-3 waarvan 1 winstpartij van mij , 3x
Sjaak 2x Ab en dubbel. Daarna
moesten we naar kwiek en daar wonnen we ook met 7-3 en deze
wedstrijd was voor mij een dieptepunt want ik verloor daar al mijn
partijen. Daarna de inhaalwedstrijd tegen Vriendenschaar welke we ook
met 7-3 wonnen, Sjaak 3x Ab 2x Henk 1x en dubbel.
Als we tussenstand opnamen na 4 overwinningen stonden we er goed
voor, maar er was nog een team wat het goed deed n.l. TOP 1 dat
slechts 2 punten minder had en daar moesten de week daarop spelen,
jullie begrijpen wel de druk werd opgevoerd. In deze wedstrijd, na een
3-1 voorsprong werd het 4-6 nederlaag en dat was even slikken, daarna
zette de teruggang door thuis 5-5 tegen Vriendenschaar te spelen en
met nog 3 partijen te spelen gelijk stonden met TOP.
Door mijn mindere spel voelde ik me schuldig aan deze stand en de druk
werd verder opgevoerd mede dat we naar PITT de nummer 3 op dat
moment en ik zag er best tegen op, maar we speelden een prima
wedstrijd en wonnen met 9-1,waarvan ik er 2 won en 1 verloor met 1412 in de 5e set, Sjaak en Ab wonnen de rest. Wat mij bijgebleven is na
deze wedstrijd dat mijn maten het volste vertrouwen in mij bleven
houden en dat ik de resterende wedstrijden moest uitspelen in het 1e
team, wat mij goed deed. Door deze overwinning kwamen we weer 2
punten voor op TOP.
Maar daarna kregen we een slecht bericht Sjaak onze beste speler werd
geveld door spit en kon niet spelen en jullie raden het al Robin die het
de eerste wedstrijd al zo goed deed nam de plaats van Sjaak in tegen
Flamingo's en hoe, we wonnen met 8-2 , Robin 3x Ab 2x,Henk 2x en
dubbel. Na deze wedstrijd stonden we 4 punten voor op TOP De
volgende wedstrijd tegen kwiek was Sjaak nog niet hersteld en ik had
ook rugklachten, we konden geen invallers opstellen omdat deze zelf
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moesten spelen en hebben in overleg met kwiek de wedstrijd
doorgeschoven van vrijdag naar dinsdag waarvoor we ze zeer
erkentelijk voor waren. Deze wedstrijd speelde ik niet mee vanwege
mijn rug, maar Sjaak was gelukkig weer van de partij en onze super sub
Robin ook. Zij wonnen met 10-0 en doordat TOP met 8-2 verloren van
Vriendenschaar waren we onverwachts al kampioen. Maar we moesten
nog tegen TOP spelen en we wilden een revanche voor de 6-4 nederlaag
in Haastrecht. Met dezelfde teams speelde we bij Smash KC een
spannende wedstrijd welke we met 6-4 wonnen en hadden onze
revanche, Sjaak 2x Henk 2x Ab 1x en dubbel.
Met deze wedstrijd heb ik afscheid genomen als kompetitie speler van
het 1e team. Na ruim 35 jaar vind ik het mooi geweest. Ik wil mijn
teamgenoten danken waar ik de laatste jaren mee gespeeld heb en tot
het laatst vertrouwen in mijn gehouden wat ik hopelijk niet beschaamd
heb. Ik wens Sjaak, Ab en Peter veel succes in de 2e klasse en ik zal
jullie zeker bij de thuis wedstrijden aanmoedigen indien mogelijk.
Henk Beljaars

De vijfde wedstrijd was tegen titelkandidaat TOGB. Robin won twee
partijen en ook de dubbel werd weer gewonnen. Arjan en Stefan wisten
jammer genoeg niet te winnen, al werden zij zeker niet weggeslagen.
Een 7-3 nederlaag werd het in Berkel en Rodenrijs. Desondanks bleef
het na afloop nog erg gezellig onder het genot van een biertje en een
bittergarnituur. De zesde wedstrijd was weer tegen IJsselvogels, ditmaal
in Moordrecht. Dat het lastig zou worden was van tevoren al bekend.
Stefan wist één partij in winst om te zetten. Peter en Arjan konden geen
partijen winnen en ook de dubbel ging verloren, een 9-1 nederlaag dus.
Het gat met de ploegen boven ons werd steeds groter, we moesten ons
gaan richten op de vijfde plaats, wat misschien volgend seizoen recht
geeft op spelen in de derde klasse. De zevende wedstrijd was thuis
tegen OTTV, het werd 4-6 voor OTTV: Robin won twee partijen, Peter
won één partij en ook de dubbel werd weer in winst omgezet, helaas
wist Stefan geen partij te winnen al stond hij wel erg goed te spelen die
avond. De achtste wedstrijd was uit tegen Trefpunt, het werd 7-3 voor
Trefpunt: Arjan en Peter wonnen allebei één partij en ook werd weer de
dubbel gewonnen. Stefan wist helaas geen partij te winnen.

Competitieverslag Smash KC 2
Doordat het eerste team voor het kampioenschap ging, Arie Kruijs
stopte met competitie spelen en Peter van den Heuvel bij een
kampioenschap van team 1 terug zou keren bij Smash werd Ab Muilwijk
doorgeschoven van team 2 naar team 1. Daartegenover stond dat Arjan
Versluijs het tweede team kwam versterken, wat verder bestaat uit
Peter de Heij, Stefan de Ruiter en Robin van Randwijk.
De eerste wedstrijd werd thuis met 3-7 verloren tegen IJsselvogels.
Stefan wist knap twee partijen in winst om te zetten, Robin won één
partij en Peter won jammer genoeg geen partij. Ook de dubbel kon niet
in winst worden omgezet. De tweede wedstrijd was uit naar OTTV met
een debuterende Arjan Versluijs, hij wist knap een partij te winnen.
Robin won alle drie zijn partijen en jammer genoeg kon Stefan de Ruiter
de goede lijn van een week daarvoor niet doorzetten, hij kon helaas
geen partij in winst omzetten, ook de dubbel ging die avond verloren.
Een 6-4 verlies was dus het resultaat.
De derde wedstrijd was thuis tegen Trefpunt. Robin kon twee partijen in
winst omzetten, Peter won één partij en Arjan wist helaas geen punt te
scoren die avond, ook ging de dubbel helaas weer verloren al werd het
spel tijdens de dubbel wel steeds beter, een 3-7 nederlaag was dus het
resultaat. De vierde wedstrijd was tegen directe concurrent Flamingo’s,
de wedstrijd eindigde in 5-5. Robin won drie partijen, Peter won één
partij, de dubbel werd gewonnen en helaas won Stefan niks.
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De negende wedstrijd was thuis tegen TOGB, dat bij een hoge score
kampioen kon worden. Een dag eerder had IJsselvogels gespeeld maar
doordat de uitslag nog niet bekend was wist TOGB niet waar het aan toe
was. Het werd die avond 4-6 voor TOGB: Robin wist al zijn partijen in
winst om te zetten, Peter de Heij won één partij en helaas kon Stefan
geen partij winnen die avond, ook de dubbel werd verloren. Later bleek
TOGB toch kampioen te zijn geworden met één punt verschil, jammer
voor TOGB dat ze het niet wisten op het moment van spelen. TOGB, van
harte gefeliciteerd met het kampioenschap!
De laatste wedstrijd was uit tegen Flamingo’s, de directe concurrent.
Door gunstige uitslagen in de laatste week waren vier punten genoeg
om als vijfde te eindigen in de poule, het kon dus toch nog! Onder niet
ideale omstandigheden werd er gespeeld in Gouda: spelend op de
middelste tafel van de vijf, er waren geen hekjes tussen de tafels
aanwezig, daardoor om de 10 seconden een letbal, tropische
omstandigheden (de meter gaf tussen de 24 en 25 graden aan) en een
verwarming die op onze tafel stond te blazen. Maar aan de andere kant,
de tegenstander had er net zoveel last van.
Ook had Flamingo’s hun sterkste man opgesteld, het zou een zware
avond worden. Gelukkig wist Robin direct van hun sterkste man te
winnen, de twee partijen daarna gingen verloren maar Stefan en Robin
wonnen de dubbel in vijf sets. Ook wist Robin zijn partij na de dubbel te
winnen zodat er nog maar één punt behaald diende te worden voor de
vijfde plaats. Gelukkig wist Stefan dit punt te verzilveren zodat we zeker
- 12 -

waren van de vijfde plaats. Ook wist Robin zijn laatste partij te winnen
zodat de wedstrijd in een 5-5 gelijkspel eindigde. Peter won jammer
genoeg geen partij, al had er zeker meer in gezeten voor hem.

Eindstanden senioren najaarscompetitie 2013

Team 2 is dus geëindigd op de vijfde plaats, wat misschien recht geeft
om ook volgend jaar in de derde klasse actief te zijn. Als Robin de lijn
van dit seizoen doortrekt, Stefan iets rustiger wordt achter de tafel,
Arjan meer gewend is aan de derde klasse en Peter zijn oude niveau
weer haalt moet het volgend seizoen mogelijk zijn om leuk mee te gaan
doen in de derde klasse.

Smash KC 1
TOP 1
Vriendenschaar 8
PITT ’75 2
Flamingo’s 3
Kwiek 4

Robin van Randwijk

5e klasse poule A

Beste tafeltennis kameraden (verslag team 3)
Als benjamin van team 3, is mij gevraagd een verslagje te schrijven van
de afgelopen herfstcompetitie.
Om met het slechte nieuws te beginnen; we zijn helaas, op 2 punten na
geen kampioen geworden.
Het goede nieuws is dat tweede worden in deze lood zware competitie,
werkelijk een prestatie van zeer groot formaat is.
Ik kan me werkelijk niet heugen, in mijn toch wel lange tafeltennis
carrière bij Smash KC, in een team te hebben gespeeld dat er alles voor
over had om tot deze topprestatie te komen.
Je moet maar eens op onze website kijken hoe ieder zich verbeterd
heeft, ten opzichte van de vorige competitie.
Ik kan wel zeggen, nog nooit vertoont in onze vereniging.
Een uitzondering moet toch voor onze benjamin van het team gemaakt
worden, hij is namelijk de schuldige van het missen van het
kampioenschap.
In de voorjaarscompetitie een 100% score en nu slechts een schamele
85%.
Ja mensen, ik had beter naar mijn teamgenoten moeten luisteren en me
natuurlijk ook moeten inschrijven op de trainingsstage in Papendal en op
de camping mijn techniek moeten verbeteren.
Niets van dat alles, ik dacht dat het allemaal niet nodig was, je ziet nu
het resultaat.
Voor mij persoonlijk een goede les.
Het ergste vind ik het echter voor mijn teamgenoten, juist nu ze in de
bloei van hun tafeltennisleven
zijn aangeland en konden doorstoten naar een hogere poule, heeft deze
jongen de weg versperd.
Ik hoop, ondanks alles, jullie teamgenoot te blijven.

3e klasse poule C

Trefpunt 3
Smash KC 3
Reeuwijk 3
Kwiek 8
Ilac 5
ISV Gouda 3

3e klasse poule B
10
10
10
10
10
10

- 71
- 57
- 55
- 44
- 39
- 34

10
10
10
10
10
10

- 79
- 77
- 48
- 35
- 33
- 28

TOGB 3
IJsselvogels 1
Trefpunt 1
OTTV 1
Smash KC 2
Flamingo's 4

10
10
10
10
10
10

Naam

Team

Gespeeld

3
1
3
2
1
3
3
1
2
2
2

24
27
27
24
30
24
15
24
24
27
15

Jan Lindsen
Sjaak Ouwerkerk
Cees de Gruijter
Robin van Randwijk
Ab Muilwijk
Jake Constable
Rob Stremme
Henk Beljaars
Peter de Heij
Stefan de Ruiter
Arjan Versluijs

Gewonnen Percentage
22
24
23
19
22
15
9
8
5
4
2

92%
89%
85%
79%
73%
63%
60%
33%
21%
15%
13%

Benieuwd naar nog meer statistieken van jezelf, je team of van iemand
anders kijk dan op de www.ttkaart.nl

TT
Tafeltennisresultaten in kaart gebracht
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64
63
56
50
35
32

Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2013

TTKAART.NL

Benjamin, Cees de Gruijter

-
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Clubkampioenschappen 2013
Zaterdag 20 december zijn weer de jaarlijkse clubkampioenschappen bij
tafeltennisvereniging Smash KC gehouden. Met 22 enkelspeldeelnemers
was het een drukke boel aan de Vlisterweg 24. Het was inmiddels al
weer jaren geleden dat we met zo'n druk gezelschap de clubtitels
verdeelden. In zowel de A- als de B-poule streden 11 deelnemers om de
titel. Beide poules waren weer verdeeld in een poule van 5 en een poule
van 6. In beide poules waren er diverse kanshebbers voor de titels.
In de A-poule gingen de spelers Arie Kruijs, Ab Muilwijk, de jarige Robin
van Randwijk en Peter van den Heuvel door naar de halve finales. De
kampioen van de vorige twee edities Arie Haasnoot en 6-voudig
kampioen Rokus van der Bas kwamen hun poule, toch wel verrassend,
niet door.
In de B-poule gingen Cees de Gruijter, Jasper Stetter, Jan Lindsen en
Remco Bont door naar de halve finales. Vooral voor Remco was dit zeer
verrassend, omdat hij na jaren van afwezigheid een paar weken geleden
zijn batje weer uit het stof haalde.

De finale in het enkelspel van de B-poule ging tussen Jan en Cees. Jan
versloeg Cees in 4 games en prolongeerde hiermee zijn titel. Volgend
seizoen maar de A-poule Jan?
Peter van den Heuvel stond in de A-poule alweer voor de 12e of 13e
keer in de finale. Hij had al negen keer gewonnen. Robin stond hier voor
het eerst. In de voorronden maakte hij het Peter nog erg lastig door de
eerste twee games te winnen waarin alles lukte. Daarna werd het
minder en kreeg Peter steeds meer grip op zijn spel. In de finale werd
deze lijn doorgetrokken. Robin ging vrij kansloos met 3-0 ten onder.
Peter haalde zijn tiende titel binnen. Een nieuwe mijlpaal.
Ab reikte de bekers uit aan de diverse winnaars en bedankte alle spelers
en aanwezigen voor hun komst. Speciale dank was er wederom voor Jan
Lindsen en zijn dochter Laura. Zij verzorgden ons weer achter de bar.
Daarna werd er nog een lekker biertje gedronken en ging iedereen
tevreden naar huis. Smash KC mag terugkijken op een fantastische dag.
We hopen er in de toekomst nog vele mee te maken.
Diverse foto's kunt u bekijken op onze website www.smashkc.nl

Na de poulewedstrijden werd het dubbelspel gespeeld. Verdeeld over
twee poules van 5 kwamen de volgende koppels door de voorrondes.
Pieter en Rokus van der Bas, Arie Haasnoot en Arie Kruijs, Sjaak
Ouwerkerk en Peter van den Heuvel, Henk Beljaars en Kees Faay. De
ene halve finale ging tussen Arie en Arie tegen Sjaak en Peter en de
andere ging tussen Pieter en Rokus tegen Henk en Kees. Zowel Sjaak en
Peter als Pieter en Rokus haalden vrij simpel de finale.
Hierna volgden de halve finales in het enkelspel. In de A-poule ging deze
tussen Arie en Robin en Ab en Peter. Robin haalde vrij makkelijk de
finale door Arie met 3-0 te verslaan. Een finale halen op je verjaardag
dat smaakt naar meer. In de andere finale won Ab de eerste game
tegen Peter. Mede door het sluwe spel maakte hij het Peter heel lastig.
Peter herpakte zich en won de drie volgende games. In de B-poule
werden de halve finales gespeeld tussen Jan en Jasper en Remco en
Cees. Jan (de kampioen van vorig jaar) won vrij makkelijk van Jasper en
Remco kon het kunststukje geen vervolg geven tegen Cees.
Dan de finales. Eerst de finale in het dubbelspel tussen de gebroeders
Van der Bas en de nieuwe dubbelspel combinatie van het eerste team
Sjaak en Peter. De eerste game ging naar Sjaak en Peter. Die konden
helaas niet doorstoten en verloren de volgende twee games. Hierna
volgde een alles of niets spel van Sjaak en Peter. Hier hadden de
gebroeders geen passend antwoord op. Sjaak en Peter wonnen de
finale. Peter gaf alle credits aan Sjaak, omdat deze een bijna foutloze
aanval verzorgde. Voor Sjaak alweer een hele tijd geleden dat hij een
titel behaalde.
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Jeugd
In het afgelopen jaar heeft de club niet stilgezeten wat betreft de jeugd.
Sinds half september hebben wij weer wekelijks jeugdtrainingen.
Wat begon met 0 jeugdleden, diverse voorbereidingen in samenwerking
met de NTTB en een stand op Bartholomeusdag eind september, heeft
op dit moment geresulteerd in 7 jeugdleden, variërend in leeftijd van 7
tot en met 13 jaar. Hier zijn wij heel blij mee en de verwachting is dat
dit aantal de komende maanden nog verder op zal lopen.
Ryan, Anass, Tom, Hidde, Danique, Yasmin en Jet
komen elke maandag van 18:45 tot 20:00 uur trainen,
afwisselend onder leiding van de trainers Peter, Peter
en Robin. Er wordt begonnen met een warming up en
vervolgens worden allerlei onderdelen getraind:
backhand, forehand, mikken, hooghouden, service,
noem maar op. De training wordt standaard afgesloten
met rond de tafel en partijtjes. Op deze avonden zijn
plezier, sportiviteit en goed met elkaar omgaan altijd
onze uitgangspunten.
Om de training op een hoger niveau te brengen en te
houden, hebben wij een speciaal trainingspakket van
de tafeltennisbond aangeschaft (Table Stars) en
speciale trainingsschema’s opgesteld. Zo kunnen wij
onze jeugdleden onder begeleiding van trainers wekelijks een gevarieerd
aanbod bieden. Tevens wordt van elk individueel jeugdlid de
vooruitgang bijgehouden en wordt er rekening gehouden met eventuele
‘beperkingen’. Zo valt er niemand buiten de groep, ondanks de
verschillende speelniveaus en leeftijdsverschillen.
Wij doen dus ons best
om de jongens en
meiden mogelijk
tafeltennisvaardigheden aan te leren en
na een paar maanden
zien wij iedereen al
steeds beter worden.
Wij zijn trots op jullie!
Het is erg leuk om te
zien hoeveel plezier
jullie hebben tijdens de
trainingen, want plezier
is het belangrijkst en
daar doen we het voor.
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Eerste jeugdmiddag groot succes

Zo hoorden wij van een vader van een van de meiden dat als papa
tegen etenstijd thuiskomt, zijn dochter niet meer kan wachten om naar
de tafeltennis te gaan. Papa wordt dan aan zijn trui getrokken en de
hele tijd wordt er ‘tafeltennis, tafeltennis!’ geroepen. Geweldig!
Hierbij wil ik de trainers Peter, Peter, Robin en de
hulpen Ab en Stefan bedanken voor hun inzet de
laatste tijd. Tevens gaat mijn speciale dank uit naar
Sven Groot van de NTTB, welke onze vereniging
heeft gesteund en blijft steunen met uitstekende
adviezen en nuttige tips, helemaal top!
Wij zijn heel tevreden met wat wij tot nog toe in
korte tijd hebben bereikt en zijn supertrots op hoe
onze jeugdleden zich manifesteren! Maar natuurlijk
houden we ambities. Zo zijn meer jeugdleden altijd
welkom en dromen wij ervan om op termijn weer
een jeugdteam in te kunnen schrijven voor de
competitie. Daarom blijven wij zoeken naar
verbeterpunten, blijven wij investeren in de huidige
jeugdleden en zullen wij actief jeugdleden blijven werven. Zo staan voor
dit jaar ondermeer bezoeken aan basisscholen in Schoonhoven in de
planning. Elk kind is bij ons van harte welkom!
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· Deze 12 kinderen tonen vol trots hun Table Stars-diploma.
Vrijdag 27 december hebben wij met succes voor de eerste keer een
Kerstvakantie-spelletjesmiddag georganiseerd. In totaal 12 jongens en
meiden hebben zich de hele middag met tafeltennis en spelletjes
vermaakt en een heus tafeltennisdiploma behaald.
De middag werd afgesloten met de diploma-uitreiking, het uitdelen van
de prijsjes en gezellig patat eten.
De jeugdleden mochten
vriendjes en vriendinnetjes
meenemen voor de middag. De
groep werd opgesplitst in twee
groepjes. Het ene groepje
begon onder leiding van Peter
van den Heuvel en Robin met
de zes oefeningen van Table
Stars: mikken, voetenwerk,
balanceren, effect, jongleren
en overspelen. Het andere
groepje begon onder toeziend
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oog van Ab en Wil met de
spelletjes: sjoelen, dammen,
Twister, wat bordspellen en
natuurlijk de iPong-tafel. Alles
verliep in een gezellige sfeer
en alle deelnemers deden hun
uiterste best om een goede
score te behalen met Table
Stars en te winnen met de
spelletjes. Halverwege de
middag ruilden de groepen van
onderdeel.
Nadat van iedereen alle
scores van het Table
Stars-parcours bekend
waren, volgde de
prijsuitreiking. Hidde
bleek de hoogste score te
hebben, gevolgde door
Ryan en Tom. Iedereen
mocht een prijsje
uitzoeken. Zo koos Anass
voor de 3D-puzzelbal en
ging Yasmin voor de zelf
in te kleuren
prinsessenpuzzel.
Danique ging er met
pennen en stiften vandoor in de vorm van een nagellakpotje en een
lippenstift. Vervolgens kregen de kinderen een officieel Table Starsdiploma van de NTTB uitgereikt, die zichtbaar trots waren. En terecht!
Om half 6 gingen we gezellig
met elkaar patat eten en ging
iedere deelnemer naar huis
met een diploma, prijsje en
zak snoep.
Anass, Danique, Denise,
Giselle, Hidde, Jet, Josua, Lilu,
Ryan, Tijs, Tom en Yasmin:
leuk dat jullie er waren! We
kunnen terugkijken op een
supergezellige en geslaagde
middag die voor herhaling
vatbaar is!

Mijn tafeltennisverhaal
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Het begon allemaal 16 jaar geleden. Ik als klein ventje (jaja toen was ik
een stukje kleiner) Was erg druk met zwemmen. Met name het diplomazwemmen was erg in trek bij mij. De makkelijke diploma´s zoals A en B
was al even achter de rug. Ik was nu bezig met diploma´s van zwaarder
kaliber, zoals Reddend zwemmen, balvaardigheid enz enz.
Toen ik elf jaar oud was kwam daar het punt wat niet vermeden kon
worden. De diploma´s waren op. Ik kon niet meer verder met diploma´s
halen. Ja de enigste diploma die ik nog kon halen wat kunstzwemmen,
ja de groeten niks voor mij.
Ik dacht dan gaan we waterpolo spelen. Eerste les: Bijna dood ervaring
door verdrinking en die harde bal meerdere malen hard tegen mijn
hoofd. En dan niet te spreken over dat afschuwelijke mutsje op je hoofd.
Ja wat nu? Wedstrijdzwemmen? Nee daar heb ik geen zin in. Achteraf
gezien, dag carrière naast Pieter van den Hoogenband.
Ik moest gaan zoeken naar een andere sport. We beginnen maar eens
met het informatieboekje van de gemeente. Na bijna heel de lijst
gelezen te hebben kwamen we daar aan bij de letter `T´ van
Tafeltennis. Daar moesten we maar eens gaan kijken. Mijn pa kenden
daar wel een aantal mensen dus dat kwam wel goed en was zo
geregeld. Dit was in de Spoorstraat en ben daar begonnen met trainen.
Na een aantal jaar moesten we dan verhuizen en kwam ook het punt
dat ik competitie wilden gaan spelen. Dit is allemaal van start gegaan in
‘de Berengracht`. Op de zaterdagen want het was nog juniorentijd, ik
kwam in het team met Marco Koeleman, Corijn Kamerlingh en Arco
Rond te spelen. Later in de eerste jaren van het huidige gebouw ben ik
in het team bestaande uit Sander de Leeuw, Marcel Peltenburg en Mark
Winkel gaan spelen. Dit heb ik een aantal jaren volgehouden. Trainen
deden we zo goed als elke week onder leiding van ´De` Peter van den
Heuvel. Elk jaar deden we ook braaf mee aan de kersttoernooien en
zelfs ook eens een paastoernooi. We zijn ook wel eens in het Tikibad van
Duinrell wezen zwemmen met de jeugd. Kortom een leuke tijd!
De tijd om te stoppen met competitie spelen was aangebroken. Ik
werkte inmiddels bij een hovenier/bloemenzaak op zaterdag en dat was
toch even belangrijker. Later ben ik ook gestopt met recreant zijn. Ik
was er een beetje op uitgekeken. Maar ik zeg nooit dat het voorgoed
over is. Ik was hier inmiddels 18 jaar.
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Na dit tijdperk heb ik me bezig
gehouden met de hoveniersopleiding
waar ik met me buitenlandse stage
in Wales (Engeland) een andere
sport tegenkwam. ...STIHL
TimbersportS... Dit moet het
worden! Opgevoerde kettingzagen,
hakbijlen en houten stammen in een
sport verwerkt en reuze populair in
Amerika, Canada, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. Later in
Nederland gezocht en gevonden, het
officiële Nederlandse team. Ik en me
schoolmaat in Lemerleveld (net
onder Zwolle) trainen en later op die
dag zwaar vermoeid een heel eind
terug rijden. De sport bestaat voor
het grootste gedeelte uit
krachtexplosies van minder dan een
minuut en is ontzettend vermoeiend.
Zeker als je het niet gewend bent.
Na wat wikken en wegen hebben me maat en ik besloten om er niet
mee door te gaan. De kosten werden erg hoog en de tijd hadden we er
ook niet echt voor. Zeker toen ik samen met Emie (waar ik inmiddels als
een aantal jaar verkering
mee had) een huis
toegewezen kregen op de
Vlisterweg.
Toen we na wat
verbouwingen alle spullen
uitgeladen en gesleept
hadden zaten me pa en ik op
de aanhanger even uit te
puffen. En wie komt daar
voorbij fietsen? Jaja de heer
Arjan Versluijs. Een oude
jeugdvriend van mij. Hij ging
tafeltennissen zei hij. Ik heb
hem beloofd snel ook weer
eens te komen kijken, want
het was al zeker twee jaar
geleden dat ik voor het laatst
op de club geweest was. Na
een aantal weken weer eens
gaan kijken en het balgevoel
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zat er nog goed in en ik kreeg er gelijk weer zin in. Maak mij maar weer
lid! Op een gegeven moment weer competitie gaan spelen in het team
van Jan Lindsen, Cees de Gruyter en Rob Stremme. (mijn fijne
achterbuurman) Na een aantal seizoenen ben ik in het team van Jake
Constable, Arjan Versluijs en Jasper Stetter gaan spelen omdat Arjan en
ik graag met mekaar in een team wilden zitten. Dit is na een seizoen
over gegaan omdat Arjan in Den Bosch samen ging wonen en Jasper
met zijn schouder liep te tobben. Jake en ik hebben dit tweede seizoen
afgemaakt met z´n tweeën en zijn het seizoen daarop bij Jan, Cees en
Rob ingedeeld. Na een paar seizoenen kreeg ik de kans om vanuit team
3 in de vijfde klasse weg te gaan en het te gaan proberen in team 2 bij
Peter de Heij, Ab Muilwijk en Robin van Randwijk, spelende in de derde
klasse. Dit speel ik na vier seizoenen nog steeds ook als zijn we de
afgelopen twee, drie seizoenen met de hakken over de sloot gekomen,
maar we blijven strijden om in de derde klasse te blijven want het
spelniveau ligt wel hoog, maar het is wel lekker spelen.
De Kersttoernooien doen we ook trouw nog elk jaar mee en wat ik nooit
gedacht had, ik win de beker ook nog eens in 2011 de B-poule. Verder
zet ik me ook nog in voor andere dingen in bij de club. Bij de klusdag is
het regelen van materialen en gereedschappen voor de tuin en
omgeving. Dit jaar heb ik het grasveld opgeknapt en maai het om de
week. Ook zijn we dit jaar ook intensief bezig geweest met het werven
van nieuwe leden. Het groepje bestaande uit Peter van den Heuvel,
Arjan Versluijs, Ab Muilwijk, Robin van Randwijk en ik hebben zich
ingezet in onder andere de bekendheid van de vereniging. Tot nu toe
mogen we over het resultaat niet klagen. Nieuwe jeugdleden en
senioren/recreanten hebben zich inmiddels opgegeven als nieuw lid.
Dit was het wel zo´n beetje. Misschien dat er nog wel eens een verhaal
verschijnt, want over weggaan bij Smash heb ik na de breuk acht jaar
geleden niet meer in me hoofd voorbij zien komen. Het clubje blijven we
steunen en ik hoop er nog vele jaren plezier te hebben en me eigen
nuttig te kunnen maken.
Stefan de Ruiter (de Tuinkabouter)

Babbeltje met…:
Ditmaal is het de beurt aan Rick Stout, ons jongste seniorlid uit het
pittoreske Bergambacht.

· Rick (r) met Wil (l) tijdens het Kersttoernooi 2013.
Naam:
Bijnaam:

Geboortedatum:
Woonplaats:
Opleiding/school:
Partner:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:

Team:
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Rick Stout.
Michael Boogerd noemen ze mij op de club,
al vind ik mezelf daar niet echt op lijken,
zeker niet nu ik net naar de kapper ben
geweest, haha. En ik gebruik geen doping
voor de wedstrijd.
13 november 1996 in het ziekenhuis in
Gouda.
Bergambacht.
5 VWO op het Schoonhovens College.
Nee, nog niet. We zien wel hoe het loopt.
Recreant. Ik zou wel graag competitie willen
spelen.
Ja, da’s een goeie. Aanvallend, ik smash
graag. Als het even kan niet schuiven!
Ik vond het Kersttoernooi heel leuk en
gezellig en het was voorbij voordat je het
wist. De B-poule winnen is mijn doel.
Nog niet.
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Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:
Merk rubber:
Ambities in de
tafeltennissport:
Mooiste sport na
tafeltennis:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Groene of blauwe tafel:
Witte of oranje bal:
Warme of koude zaal:
Tot 11 of tot 21:
Hobby’s:

Eten:

Drank:
Mooiste vrouw:
Vakantie:

Meest opmerkelijke
nieuwsfeit:
Bewondering voor:

Levensmotto:

Weet ik niet, de klasse die team 3 speelt
denk ik (5e klasse, red.).
N.v.t.
Poeh, wat een vraag. Dan zeg ik mijn rivaal
Ewoud, haha. Wij spelen geregeld tegen
elkaar. Wij zijn twee nieuwelingen.
Robin van Randwijk.
Sinds het einde van de zomervakantie, eind
augustus.
De Primorac-ST, die hebben wel meer
mensen op de club volgens mij.
Sriver 1.7 aan beide kanten.
Gewoon zo goed mogelijk worden en leuke
potjes blijven spelen.
Voetbal. Ja, Feyenoord en Arsenal, hè.
De winst op Arjan Versluijs.
Het 3-0 verlies tegen Jake.
Groene.
Witte.
Doe maar ertussen in, haha. Niet te warm,
niet te koud.
Da’s een goeie. Dubbel tot de 21, enkel tot
de 11.
Tennis (bij TC Bergambacht), voetballen,
beetje gamen, tv kijken, hangen met
vrienden. Gewoon de normale dingen.
Mag ik een voorgerecht, hoofdgerecht en
toetje noemen? Dan zeg ik carpaccio, een
patatje pinda en chocolademousse.
IJsthee met citroen en prik en alcoholisch de
Wodka/Red Bull-mix.
Doe maar Tess Milne. Die is bekend van tv.
Ik ga meestal naar Griekenland of Turkije.
Lekker op een resort. Naar Amerika voor de
beleving en Italië lijkt me ook leuk, lekker
eten en mooie dames heb je daar!
Het nieuwe record van Serious Request
(opbrengst van meer dan 12 miljoen, red.),
had ik niet verwacht.
Voor mijn vader, ik kan er verder niks anders
van maken. Hij heeft ms, maar staat goed in
het leven en is altijd vrolijk.
Gezond zijn, gelukkig zijn, een leuke vrouw
hebben en genoeg geld verdienen.
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