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Van de voorzitter
De voorjaarscompetitie is weer ten einde. Qua indeling een moeizame
competitie, qua resultaat een behoorlijk goede competitie. Door
omstandigheden moesten alle teams hun thuiswedstrijden alleen spelen,
het zou mooi zijn als door de komst van een vierde team dit voorgoed
tot het verleden behoort!
Het eerste team (Ab, Peter, Rokus en Sjaak) is derde geworden in de
tweede klasse, een goede prestatie. Peter (heel veel), Rokus (veel),
Sjaak (vooral de tweede helft behoorlijk veel) haalden de punten
binnen, voor ondergetekende was deze klasse duidelijk te hoog
gegrepen.
Het tweede team (Arjan, Peter, Robin en Stefan) heeft zich wederom
gehandhaafd in de derde klasse en is keurig vierde geworden. Grote
man was wederom Robin, maar ook zijn teamgenoten wisten de nodige
partijen te winnen.
Het derde team (Cees, Jake, Jan en Rob) streed de eerste helft nog om
de titel, maar viel de tweede helft iets terug en werd uiteindelijk derde.
Hebben we vorig jaar drie nieuwe tafels gekocht, dit jaar is er
geïnvesteerd in een ballenrobot, waar vooral door de jeugd dankbaar
gebruik van wordt gemaakt.
De jaarlijkse onderhoudsdag heeft op zaterdag 17 mei plaatsgevonden,
er is door een aantal mensen weer het nodige werk verzet, zowel binnen
als buiten.
Verder wil ik in dit voorwoord graag de opmerking van oud-voorzitter
Henk Beljaars tijdens de algemeen ledenvergadering herhalen, die de
werkgroep ledenwerving complimenteerde voor de inzet voor de club.
Vorig jaar mochten we 12 nieuwe leden verwelkomen, en ook dit jaar
druppelen de nieuwe leden binnen. Nieuw bloed is ontzettend belangrijk
voor het voortbestaan van de club!
Rest mij om iedereen alvast een prettige vakantie te wensen. Verderop
in dit clubblad leest u nog enkele mededelingen van het bestuur. Noteer
de op stapel staande evenementen alvast in uw agenda!
Ab Muilwijk
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Belangrijke data voor in je agenda!
Er staan nog enkele activiteiten op de kalender voor dit jaar en begin
volgend jaar. Bijgaand een overzicht, zodat iedereen dit alvast in zijn of
haar (digitale) agenda kan zetten.
Overleg teamindeling najaarscompetitie
Dit overleg vindt plaats op dinsdag 24 juni om 20.00 uur in het
clubgebouw. Het zou mooi zijn als we een vierde team kunnen
samenstellen, zodat er zowel op de dinsdag- als op de vrijdagavond
twee teams - tegelijkertijd - competitie kunnen spelen! Niet alleen de
competitiespelers zijn uitgenodigd, maar ook recreanten die competitie
willen gaan spelen zijn van harte welkom. Wie niet aanwezig is, heeft
ook geen inspraak…
BBQ
Na de gezellige jubileum barbecue van vorig jaar, heeft het bestuur
besloten om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Noteer daarom alvast zaterdag 30 augustus in de agenda! De BBQ is
bestemd voor alle (ere)leden en donateurs van tafeltennisvereniging
Smash K.C. Natuurlijk zijn partners ook van harte welkom. Tijd: van
17.00 tot 20.00 uur. We vragen wel een bijdrage van 10 euro per
persoon, we vieren tenslotte niet ieder jaar een jubileum. Opgeven kan
via een mailtje aan ab.muilwijk@planet.nl, maar u kunt het natuurlijk
ook gewoon even mondeling of telefonisch doorgeven. Dit kan tot
uiterlijk 14 augustus.
Kersttoernooi
Zaterdag 20 december worden weer de jaarlijkse
clubkampioenschappen van Smash K.C. gehouden, deelname is alleen
voor seniorleden en donateurs. Het enkelspel wordt gespeeld in een Aen een B-poule. Het dubbelspel wordt gespeeld in 1 poule. Dus A en B
bij elkaar. Kosten voor zowel het enkel- als het dubbelspel bedragen
2,50 euro. Aanvang 09.30 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zijn we als vereniging hier voor het eerst mee gestart. Veel
mensen gaven aan dat dit wat laat werd gecommuniceerd, dit verklaart
wellicht de wat matige opkomst. Dit jaar zijn we ‘iets’ eerder met de
aankondiging: zaterdag 3 januari 2015 tussen 15.00 en 17.00 uur
in ons clubgebouw!
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Van de redactie
Allereerst wil ik Peter van den Heuvel bedanken voor al zijn inzet
voor de clubbladen gedurende de afgelopen 14 jaar. Het clubblad
zag er goed uit. Toen ik werd gevraagd om Peter op te volgen als
redacteur van het clubblad heb ik uiteraard ja gezegd omdat het me
een leuke uitdaging lijkt en omdat dit fantastische clubblad door
moet blijven gaan. Nu is het dus aan mij in samenwerking met Arjan
Versluijs om u veel leesplezier te bezorgen. Verder in dit clubblad
kunt u ervaren of dat gelukt is.
Veel leesplezier!
‘De nieuwe redacteur’,
Robin van Randwijk

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.
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Nieuwe/gestopte leden
Wij hebben sinds de vorige uitgave van het clubblad vier nieuwe leden
mogen verwelkomen! Verder heeft er één lid afscheid genomen van
Smash. Desalniettemin een positieve balans van 3!
Nieuwe seniorleden
Michaëla Sluis
Gabriël Sluis
Dick Vesters
Marc Rijerse

Nieuwe jeugdleden
Geen.

Gestopte seniorleden
Ron Dijkstra

Gestopte jeugdleden
Geen.

Nieuwe seniorleden zijn Dick Vesters (64) uit Schoonhoven en het
echtpaar Michaëla Sluis (53) en Gabriël Sluis (59) uit Cabauw. Zij
vertellen in de volgende alinea’s wie ze zijn en hoe ze bij Smash terecht
zijn gekomen. Tevens hebben wij Marc Rijerse (50) uit Ammerstol
onlangs als nieuw lid mogen begroeten. Marc stelt zich aan u voor in de
rubriek ‘Babbeltje met’ elders in dit clubblad. Allen welkom bij Smash!
Mijn naam is Dick Vesters en ik kom oorspronkelijk uit Kaatsheuvel.
Sinds 1990 woon ik in de Spoorstraat in Schoonhoven en ben
tegenwoordig werkzaam in de ICT als Solution Architect.
Mijn tafeltenniscarrière startte bij mij thuis: van 1963 tot 1967 heb ik
het spelletje daar beoefend. Van 1967 tot 1969 heb ik bij ‘Earl Shilton’
in de UK twee jaar competitie gespeeld en verder heb ik iedere
doordeweekse dag op het ‘college of Boot & Shoe’ in Leicester gespeeld.

· De grote hobby van Dick.

Vanaf 2014 ben ik lid geworden bij Smash. Het is gekomen doordat mijn
‘next door’ buurman Frank van Suchtelen mij eens vroeg om mee te
gaan. Ik ben maar gelijk blijven hangen!
Dick Vesters
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Ik wil ons even voorstellen. Mijn man is Gabriël Sluis en ik ben
Michaëla Sluis. Een jaar of 35 geleden is Gabriël begonnen met
tafeltennis in de kantine ruimte bij het bedrijf waar hij werkte. Dit deden
meer mensen en al gauw was er een team opgericht om mee te doen
met tafeltennis competitie. Zij speelde in de regio Utrecht bij DVU in de
3e klasse.
Ergens in 1980, ik werkte inmiddels ook bij hetzelfde bedrijf, ben ook ik
aangestoken met het tafeltennis virus. Na een jaartje ben ik bij een van
de teams gaan spelen en hebben wij een paar jaar 5e klasse gespeeld.
Nadat de DVU geen teams meer bij elkaar kon krijgen om met de
competitie mee te doen ben ik gestopt maar Gabriël is overgestapt naar
Triaq in Harmelen. Hier speelde hij ook in de 3e klasse. Ook hier is hij
weer gestopt (vereniging stopte) en overgegaan naar TTV Woerden. In
de laatste seizoenen dat hij speelde kampte hij regelmatig met
blessures waardoor het speelplezier er gauw vanaf was. Na zo’n 25 jaar
competitie gespeeld te hebben is hij helemaal gestopt.
Vorig jaar begon het toch weer te kriebelen. Ook wilde we beide weer
wat gaan sporten en vonden het wel leuk om weer te gaan
tafeltennissen. Door Wil Goudriaan (zwager) wisten wij van het bestaan
af van Smash. Ook de maandag stond ons wel aan om te spelen, geen
competitie meer maar wel lekker een balletje slaan. De beslissing was
gauw genomen. Ergens in december vorig jaar zijn we begonnen en dat
beviel wel. Daarom zijn we lid geworden en spelen wij op de maandag
bij Smash.
Michaëla en Gabriël Sluis

· V.l.n.r.: Michaëla Sluis, Gabriël
Sluis en Dick Vesters.

Wij heten de nieuwe leden welkom op de club, hopelijk volgen er nog
meer leden in de toekomst!
Helaas is Ron Dijkstra geen lid meer van Smash in verband met
ongunstige werktijden. Maar Ron heeft aangegeven wanneer hij een
baan heeft met gunstige werktijden hij weer lid wordt van Smash, daar
houden we je aan Ron! De deur staat altijd open voor je.
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Wist u dat...




































Er op donderdagavond volop getraind kan worden, speciaal voor
de recreanten;
Onze website zo actueel is, dat ieder bezoek je weer verrast;
Danique een vriendje heeft;
Robin zijn batje kapot sloeg uit bij TOP;
Wij een tafeltennisrobot hebben;
Smash actief was bij de Koningsspelen;
Wij broodjes kroket en koffie hadden die middag;
Wij mevrouw de Heij hier erg dankbaar voor zijn;
Wij nog veel meer gaan doen;
Arjan Versluijs volgend seizoen bijna Jupiler bier moest drinken;
Robin gespot is bij Charlton Athletic;
De Facebook-pagina van Smash niet genoeg ‘geliket’ kan
worden;
Wij misschien vier seniorenteams hebben volgende competitie;
Wil Goudriaan en Robin van Randwijk in de uitzending van Radio
Zilverstad waren;
Martin weleens een hekje omver loopt;
Dit volgens hem door zijn inzet komt, wij hier een andere
mening over hebben;
Een mannelijke duif een doffer heet;
Arie Kruijs hier alles van weet;
Anass een 9,5 voor zijn spreekbeurt over tafeltennis had;
Martin de fiets van Robin maakt;
Zij samen nog nooit een dubbel verloren hebben;
Henk iets met sigaren en koelkasten heeft;
Hij tegenwoordig een Pèlle-kapsel heeft;
Wij binnenkort een keer frituur hebben;
Tweede klasse spelen best leuk is;
Arjan in een sardineblik rijdt;
Beide Peters en Robin achterin zaten;
Wij voor het begin van de najaarscompetitie naar TOP gaan;
We nog steeds op de foto's van de sfeersnuivers zitten te
wachten;
Robin de nieuwe redacteur van dit clubblad is;
Peter B. al meer dan 500 competitiewedstrijden in de senioren
heeft gepeeld;
Louis koper spaart;
Robin tot nu toe de hardste Smash van Smash heeft;
Stefan het niet tegen hem op durft te nemen;
Louis geen wist u datjes had.
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Accuverkoop
Uitlaatservice
Schokbrekers
Remservice
Uitlijnen
Balanceren
BANDENTECHNIEK BV
Reparatie
SCHOONHOVEN
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

Uw advertentie in dit
clubblad wordt gelezen,
ziet u wel?
Gooi eens een balletje bij ons op!
Voor informatie: ttv@smashkc.nl
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Een frisse kijk op gevelstenen
en dakpannen…

Steencentrum Utrecht is gespecialiseerd in gevelstenen en dakpannen. We bieden de grootste
collectie van Nederland onder één dak. Dat betekent een ongekende hoeveelheid mogelijkheden
wat betreft structuur, formaat en kleur. Steencentrum Utrecht levert producten van gerenommeerde
fabrikanten uit binnen- en buitenland.
Aannemers, architecten en opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor advies en inspiratie voor
hun project. Is de keuze gemaakt dan zorgt Steencentrum Utrecht voor de levering van de
gevelstenen en dakpannen op de gewenste tijd en locatie.
Daglicht in het expertisecentrum
In ons expertisecentrum heeft u in één oogopslag een overzicht van de vele mogelijkheden op het
gebied van gevelstenen en dakpannen. De daglichtcondities zorgen ervoor dat u een goed beeld
krijgt van het effect van de stenen en pannen in de praktijk.
Bouwvergadering in hartje Nederland
Ons bedrijf in Houten beschikt over diverse ruimtes om bouwvergaderingen te organiseren.
Gewoon als service. U bent van harte welkom. Steencentrum Utrecht is goed bereikbaar vanaf de
A27 Utrecht-Breda.

Steencentrum Utrecht B.V.
Loodsboot 20,
3991 CJ Houten
Tel. 030 – 267 16 90
Fax 030 – 267 16 91
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Van de werkgroep Ledenwerving
‘The show goes on’
Dat Smash een aantal nieuwe leden heeft mogen begroeten wil
natuurlijk niet zeggen dat we stoppen met het werven van leden,
integendeel zelfs! Hieronder een verslag van wat we de afgelopen tijd
zoal hebben gedaan.
Zo zijn Wil Goudriaan en Robin van
Randwijk in de uitzending geweest
bij ‘clubgenoot’ Frank van
Suchtelen van Radio Zilverstad.
Robin en Wil blikten terug op de
ledenwerfacties en Wil vertelde
over zijn rijke verleden bij Smash
K.C.
Hartelijk dank Frank dat we in de
uitzending bij Radio Zilverstad
mochten komen!
· V.l.n.r.: Frank, Wil en Robin.
Verder heeft Smash deelgenomen aan de Koningsspelen op 25 april.
Smash had drie tafels opgesteld op het terrein van het basketbalveld
naast de Meent.
Er werden onder leiding van Peter van den Heuvel, Robin van Randwijk,
Ab Muilwijk, Peter de Heij, Arjan Versluijs en twee heren van stichting
jongerenwerken verschillende oefeningen gedaan: hooghouden,
balanceren, rond de tafel, 1 tegen 7 en wie de hardste smash had.
De dag is uitstekend verlopen
met erg mooi weer. Verder
zorgde de vrouw van Peter de
Heij voor koffie en een
broodje kroket, hartelijk dank
voor het verzorgen van ons!
Er waren meer dan 100
kinderen langs geweest bij
Smash en iedereen had er
zichtbaar plezier in.
Er werd afsluitend nog een
drankje gedaan in het
clubgebouw van Smash met iemand van stichting jongerenwerken en hij
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werd hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Ook willen we het
Schoonhovens college bedanken voor het mogen lenen van de
tafeltennistafels.
Al met al een geslaagde dag!
Hopelijk komen er weer nieuwe
(jeugd)leden op af.

· De jeugd was erg fanatiek tijdens de Koningsspelen.
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Zomertafeltennis bij Smash K.C.
Speciaal voor mensen die in de zomerperiode thuisblijven of niet terecht
kunnen bij hun huidige vereniging en willen sporten, biedt
tafeltennisvereniging Smash K.C. uit Schoonhoven het Tafeltennis
Zomerarrangement.
Voor slechts 20 euro kunt u vanaf heden tot en met eind augustus elke
donderdag vanaf 20.00 uur een balletje komen slaan. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om op alle avonden te komen, dan kunt voor 3 euro
per avond terecht.
U bent elke donderdag van harte welkom aan de Vlisterweg 24, u hoeft
u niet van tevoren aan te melden. Neem wel zaalschoenen mee (geen
zwarte zolen), speelbatjes zijn aanwezig.

Zomertafeltennis
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Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222
Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl
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Brood- en Banketbakkerij

Lopikerstraat 54
Tel. 0182 382654
Schoonhoven

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons!
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Voorjaarscompetitie 2014
Competitieverslag Smash KC 1
‘Return of the legends in team 1’
De voorjaarscompetitie bracht onze twee sterkste spelers ooit, weer
samen in team 1 van Smash KC. Peter van den Heuvel liet halverwege
vorig seizoen al weten terug te keren na 6.5 jaar TOP. Rokus van der
Bas stopte met competitie in het voorjaar van 2009. Hij maakte tijdens
het kersttoernooi zijn terugkeer kenbaar. Met twee spelers die vorig
seizoen 73 en 89% speelden in de derde klasse moest handhaving geen
probleem zijn.
Al na de eerste wedstrijd uit tegen FRM uit Rijswijk moesten we
concluderen dat we het niet cadeau gingen krijgen dit seizoen. Peter
won zijn partijen met gemak maar Sjaak en Ab werden met drie
verliespartijen welkom geheten in de tweede klasse.
Bij de tweede wedstrijd deed Rokus ook mee en vooraf werd gedacht
aan een overwinning. Ook omdat we die gasten niet kenden. Toen ze
weg gingen kenden we ze nog niet want ............. Rokus bleek toch nog
wat opstart problemen te kennen en ook Peter kon zijn 100% niet
behouden. Een 7-3 nederlaag.
Belangrijk zou worden om telkens wel de paar punten te pakken en
tegen de zwakke broeders dan maar uit te halen. Tegen TTVA moest dat
dan maar gebeuren. We gingen met 6-4 naar huis terwijl er nog meer in
had gezeten. Sjaak wist zijn eerste twee partijen te winnen. Helaas
gingen er ook nog twee partijen in vijven verloren. Tegen Xerxes werd
het 5-5 door onder andere twee winstpartijen van Rokus. Hij begint nu
ook warm te draaien.
Uit bij Doing moesten we dan maar eens een overwinning halen. Dat zag
er ook goed uit want ook Ab wist een partij te winnen. Helaas gingen we
met maar 4 punten huiswaarts.
Na vijf wedstrijden stonden we helaas toch in de onderste regionen van
onze poule. Rokus zou nog minimaal drie keer meedoen. Uit tegen
Steeds Hoger ging Peter niet mee. Zijn punten werden niet gemist want
Smash kwam met een verdienstelijke 4 punten huiswaarts. Sjaak wist er
twee te winnen. Een keurig resultaat. De wedstrijd hierna moest dan
voor de ommekeer zorgen. Nummer laatst FRM kwam op bezoek en ging
met 0 punten naar huis. Een klinkende 10-0 overwinning. Uit bij Xerxes
was echt een vreemde avond.
De Tom Tom loodste ons via een achterweggetje naar de zaal, de
barman was net afgevoerd naar het ziekenhuis, we hebben zelf het licht
maar aangedaan en de tafel opgezet en we haalden maar 3 punten. Het
was weer een avondje van net niet.
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De laatste twee wedstrijden werden wel omgezet in winst. Eerst moet
TTVA er aan geloven met 8-2 (Rokus en Peter 3 en Sjaak 2) en
vervolgens ging Doing met 4 punten naar huis (Sjaak en Peter 2 en Ab 1
+ dubbel. Door het laatste resultaat pakte we toch nog een mooie derde
plaats. Peter verloor zijn laatste wedstrijd en daarmee ook de kop in de
procentenlijst.
Ab heeft inmiddels aangegeven dat hij een stapje terug gaat doen. Hij
zal naar alle waarschijnlijkheid worden vervangen door Robin van
Randwijk die al een aantal seizoenen hoge scores behaald in de derde
klasse. Ook kunnen we nog versterking krijgen uit een onverwachte
hoek maar of dat al op korte termijn gaat gebeuren weten we nog niet.
Smash 1 gaat de zomer in met een goed gevoel. In de
najaarscompetitie zullen we proberen te stunten wat niet geheel
onmogelijk is. Hopelijk spelen we wel onze thuiswedstrijden samen met
nog een Smash team. Want zonder een ander team “is er geen bal aan”.
Peter van den Heuvel

· De laatste mode, het nieuwe uittenue van team 1?
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Competitieverslag Smash KC 2
Na de bekendmaking van de indeling van het voorjaar 2014 hadden we
weer het idee dat dit seizoen weer zwaar zou gaan worden en dat
handhaving moeilijk zou zijn. De tegenstanders waren Top2, TTVN
Nieuwkoop2, Kwiek3, Doing5 en Pitt75 2.
1e wedstrijd thuis tegen TOP 2. Uitslag 4-6.
Team 2 van Top bestond uit Arjan Straver, Matthijs van Vliet en invaller
Wim Erberveld. De meeste partijen van die avond werd met een marge
van 2, 3 of 4 punten gewonnen of verloren. Stefan deed zoals
gewoonlijk enorm zijn best en tegen Matthijs zelfs een 5 setter, maar
kon niet winnen van alle tegenstanders. Robin speelde weer zoals we
van hem gewend zijn de laatste tijd, won van Arjan en Matthijs maar
het spel van Wim lag hem duidelijk niet. Peter had er weer zin in
blijkbaar en speelde alle wedstrijden in krakende 5 setters, won van
Wim en Arjan maar Matthijs was een maatje te groot. Prima avond met
gezellige tegenstanders.
2e wedstrijd uit tegen Kwiek 3. Uitslag 1-9.
Een wedstrijd om maar gauw te vergeten. Alleen Robin kon hier 1 partij
winnen tegen deze tegenstanders. Ontzettend moeilijk tegen batjes met
noppen. Ondanks dit verlies een leuke avond.
3e wedstrijd thuis tegen Pitt 75 -2. Uitslag 8-2.
Voordeel voor ons was dat de tegenstander met 2 man aanwezig waren
in verband met de autopech van een van de spelers. Stefan was die
avond in een bijzondere vorm en won van zowel Frans als Bob, Robin
natuurlijk weer 2 en Peter helaas niets. Laatste set tegen Frans verloren
in 11-13. De dubbel van Robin en Stefan werd gewonnen deze keer.
4e wedstrijd thuis tegen Doing 5. Uitslag 8-2.
Robin stond deze avond als toeschouwer aan de kant en zag Peter,
Stefan en Arjan knokken. Inderdaad knokken, er moesten zeven 5setters worden gespeeld. Stefan en Peter wonnen er allebei 3 en Arjan
had de pech dat 2 van zijn wedstrijden helaas werden gewonnen door
de tegenstander. De dubbel van Peter en Stefan werd ook gewonnen.
5e wedstrijd uit tegen TTVN Nieuwkoop. Uitslag 7-3.
Tegen de naar alle waarschijnlijkheid komende kampioen van deze
competitie hebben Robin, Arjan en Stefan hun uiterste best gedaan om
een paar puntjes te pakken. Robin 2x en Arjan 1x. Stefan 0x en de
dubbel helaas niet gewonnen. Mooi resultaat.
6e wedstrijd uit tegen TOP 2. Uitslag 4-6.
Van te voren niet verwacht maar deze uitslag staat als een huis. Alleen
Matthijs was de baas over onze spelers. Peter en Robin ieder 2
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wedstrijden gewonnen van Gerard en Joop en Stefan alleen van Gerard.
De dubbel van Stefan en Robin liep weer uitstekend. Volledig verdiende
uitslag.
7e wedstrijd thuis tegen Kwiek 3. Uitslag 3-7.
Robin was ondanks een nieuw batje weer de vaste factor binnen de
ploeg. Gewoon 3x winnen. Peter en Arjan verloren helaas al hun
wedstrijden maar ja tegen nopjes moeten we nog veel leren. Ook de
dubbel, nu eens met Arjan en Robin, liep niet en werd dus verloren.
Geen slecht resultaat.
8e wedstrijd uit tegen
Pitt 2. Uitslag 5-5.
Robin, Stefan en Arjan
deze keer. Robin
natuurlijk weer goed
voor 3, Arjan heel
verrassend 2 keer,
Stefan helaas
vanavond niets, de
dubbel Robin met
Stefan liep niet lekker
maar dat kwam mede
doordat Stefan met
een gekneusde rib liep
te spelen vanwege
· Robin in actie bij het Capelse Pitt.
een
bedrijfsongelukje.
Ondanks deze
handicap toch een goed resultaat.
9e wedstrijd uit tegen Doing 5. Uitslag 5-5.
Terugkijkend naar de vorige uitslag en de gespeelde wedstrijden (zeven
x een 5-setter) zou het deze keer weer een moeizame wedstrijd gaan
worden voor Robin, Peter en Arjan. Een gymzaal (stroef) met 12 of 14
tafels en een volle zaal met spelers, dus afleiding genoeg. Tegenstander
Loek was deze avond een niet te passeren tegenstander en won er dus
3. Robin 2x gewonnen, Arjan weer niet kunnen winnen, Peter 2x. De
dubbel van Robin en Peter werd gewonnen. We kwamen met 5-3 achter,
Robin tegen Ivo (in rolstoel) kon het 4e punt maken en Peter, in de
laatste partij tegen Hans, bleef rustig en in een (deze keer) 3-setter
maakte het 5e punt. Tevreden met de uitslag weer terug naar
Schoonhoven.
10e wedstrijd thuis tegen TTVN Nieuwkoop. Uitslag 2-8.
Robin meldde zich af omdat hij grieperig was en daarom moest Arjan op
het laatste moment nog even aan de bak. Wilde wel alle wedstrijden
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achter elkaar spelen. We hebben samen met de tegenstanders besloten
om op 2 tafels te spelen, ruimte was er genoeg toch. Al gauw hadden
we een achterstand van 0-3. De dubbel met het gelegenheidsduo Peter
en Arjan werd wel gewonnen en daarna gingen de Nieuwkopers met
hetzelfde tempo door met het behalen van de punten, alleen Peter kon
nog een partij winnen. Toch wel een geslaagde avond gehad want de
tegenstanders waren veel spraakzamer dan bij hun thuis.
Peter de Heij
Competitieverslag Smash KC 3
We hebben onze competitie er weer opzitten, in het begin goed mee
kunnen doen met zelfs kansen op een kampioenschap. Er werden prima
resultaten behaald en sloten op de helft van de competitie met slechts
twee punten achterstand op onze concurrent TOGB uit Berkel Rodenrijs
die we thuis versloegen met 6—4 hetgeen onze kansen hoog hield op
een goede klassering.
Een vervolg op ons goede spel konden we niet volhouden, wat duidelijk
werd in de uitslagen, we wonnen wel “maar met minder grote
uitslagen“, waardoor het verschil met TOGB groter en groter werd en
toen we de laatste wedstrijd uit tegen TOGB moesten spelen was het
verschil 8 punten dus onmogelijk om dit goed te maken. TOGB is over
het geheel genomen de terechte kampioen, zeker na de 1—9 nederlaag
die we daar leden, al was deze uitslag geflatteerd te noemen, vonden
ook onze tegenstanders, overigens door dit resultaat zijn we als 3e
geëindigd. ISV uit Gouda is ons gepasseerd. Maar 2e of 3e geen punt de
1e plaats is belangrijk.
Cees, Jan, Rob en Jack gaan het weer proberen in de najaarscompetitie.
Terwijl ik dit stukje schreef kreeg ik het bericht dat Jack problemen
heeft met zijn gezondheid en uiteraard wensen je teammaten je een
snel herstel toe.
Rob Stremme
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2014
2e klasse poule B
St. Hoger/TSB 2
Xerxes 2
Smash KC 1
Doing 1
FRM 1
TTVA 2

3e klasse poule A
10
10
10
10
10
10

- 69
- 59
- 53
- 49
- 36
- 34

10
10
10
10
10
10

- 74
- 59
- 57
- 46
- 44
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TTVN Nieuwkoop 2
Kwiek 3
TOP 2
Smash KC 2
Pitt ’75 2
Doing 5

10
10
10
10
10
10

-

80
56
55
45
37
27

5e klasse poule B
TOGB 6
ISV GOUDA 2
Smash KC 3
IJsselvogels 3
Pitt ’75 10
TOP 7

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2014
Naam
Peter van den Heuvel
Robin van Randwijk
Jan Lindsen
Cees de Gruijter
Rokus van der Bas
Rob Stremme
Peter de Heij
Jake Constable
Sjaak Ouwerkerk
Stefan de Ruiter
Arjan Versluijs
Ab Muilwijk

Team

Gespeeld

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

27
23
24
21
15
27
23
18
30
23
18
18

Gewonnen Percentage

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

TTKAART.NL
Tafeltennisresultaten in kaart gebracht
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24
17
17
14
10
14
10
7
11
6
4
3

89%
74%
71%
67%
67%
52%
43%
39%
37%
26%
22%
17%

Samenwerking Game11/Butterfly en Smash K.C.
Onlangs is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
Game11/Butterfly en Smash K.C. In het kort komt het erop neer dat er
met de overeenkomst getracht wordt de tafeltennissport in
Schoonhoven en omstreken op de kaart te zetten.
De overeenkomst is een win-win situatie: Smash krijgt een bedrag wat
ze kunnen besteden bij Game11 en krijgt korting op aankopen. Smash
organiseert daarentegen een avond voor de leden en eventueel nieuwe
leden waar Game11 haar spullen zal aanbieden.

· De samenwerkingspartners van Smash K.C.
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Jeugd
De lijn die wij september vorig jaar hebben ingezet met de jeugd
hebben we doorgetrokken. Ryan, Anass, Tom, Hidde, Danique, Yasmin
en Jet komen elke maandag van 18:45 tot 20:00 uur trainen en laten
allemaal zien dat ze steeds beter kunnen tafeltennissen.
Het is altijd erg gezellig, zeker ook in de pauze met
een lekker glaasje aanmaaklimonade erbij, maar er
wordt vooral ook serieus getraind. Elke week worden
basisslagen geoefend. Met elkaar, maar sinds kort ook
met de tafeltennisrobot. De komst van de machine was
van tevoren aangekondigd en de animo om ertegen te
spelen bleek erg groot op de avond van de
ingebruikname. Iedereen was aanwezig en wilde het
liefst de hele avond tegen de robot blijven spelen. De
robot even op de snelste stand zetten kon op de
goedkeuring van de jeugd rekenen. Ondanks dat het
dan wel erg moeilijk werd om de ballen terug te slaan
of op z’n minst te raken, leverde dat veel plezier op.

· De jeugdleden staan in de rij voor de tafeltennisrobot.
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Smash KC is overgegaan tot de aanschaf van een multifunctionele
tafeltennisrobot, om zo het speelplezier en het niveau van de trainingen
verder te verhogen. De tafeltennisrobot kan tot wel 90 keer per minuut
onder andere back- en topspinballen geven in verschillende richtingen
en snelheden.
Maar natuurlijk leren de jeugdleden meer van de trainers dan van de
tafeltennisrobot. Daarom verdiepen de (assistent)trainers zich
regelmatig in nieuwe oefeningen en houden ze elkaar op de hoogte van
de ontwikkelingen binnen de jeugdgroep, zowel qua spel als het omgaan
met elkaar. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat ieder jeugdlid zoveel
mogelijk plezier heeft en zoveel mogelijk leert, rekening houdend met
leeftijd- en niveauverschillen.
Aan het team van trainers en assistent-trainers voor de jeugd is sinds
kort Wil Goudriaan toegevoegd. Wil, bedankt dat je mee wilt helpen als
assistent-trainer, hier zijn wij heel blij mee. Jouw enthousiasme weet je
goed over te brengen op de jeugd.
Dat de maandagavond voor elk jeugdlid altijd sportief en gezellig is, is
niet onopgemerkt gebleven in Schoonhoven. Regelmatig zien wij nieuwe
gezichten op de training. Mocht het aantal jeugdleden in de toekomst
toenemen, dan zal er worden overwogen om naast de maandag op een
tweede avond de deuren voor de tafeltennis minnende jeugd van
Schoonhoven te openen. Tevens zijn er concrete plannen om een leuk
dagje uit met de jeugdleden te organiseren. Wordt vervolgd!
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Kleurplaat

Kleur deze mooi in en hang deze aan het prikbord in het clubgebouw!
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Onderhoud clubgebouw
Zaterdag 17 mei stond de jaarlijkse onderhoudsdag van het clubgebouw
weer op het programma. Acht enthousiaste leden stonden rond 8:30 op
de stoep om de handen uit
de mouwen te steken.
Maar er werd natuurlijk
eerst begonnen met een
bakje koffie.
Binnen werden de
speelzaal en de
kleedkamers grondig
gereinigd en buiten werden
de buitenwanden van het
clubgebouw aangepakt,
werden de fietsenrekken
weer goed gezet en werd
het onkruid weggehaald.
Voor de harde werkers waren er voldoende broodjes en drinken
aanwezig. Rond 12:30 zat het werk erop en werd iedereen vriendelijk
bedankt voor zijn bewezen diensten. Tot volgend jaar!
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Mijn tafeltennisverhaal

· Sjaak (r) won de dubbelfinale op het clubkampioenschap van
2013.
Toen ik het verzoek kreeg om mijn tafeltennisverhaal op papier te
zetten schrok ik toch wel even omdat ik niet zo’n schrijver ben en ook
wel heel ver terug in mijn herinneringen moest gaan.
Ongeveer 45 jaar geleden (ja tafeltennismaten, zo oud ben ik al) ben ik
net zoals iedereen in aanraking gekomen met tafeltennis op de
keukentafel.
Het begon allemaal met een stel vriendjes bij mij thuis in een
achterkamer op een uitschuifbare eettafel die wij ombouwde als
tafeltennistafel met houten batjes en zo’n slaphangend netje. Dit deden
wij alleen maar als het regenachtig weer was want anders speelde wij
een potje voetbal. Want voetbal was toen toch wel onze nummer 1
sport.
Na dit een tijdje gedaan te hebben ontstond het idee om dit ook eens bij
de tafeltennisvereniging te gaan doen. In die tijd was er een vereniging
in de barakken in de Jan Kortlandstraat. Nadat we daar een tijdje
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rondliepen werden sommige van ons toch wel gegrepen door het
tafeltennisvirus.
Achteraf gezien kon dat ook niet anders doordat ik in de Havenstraat
woonde moet het bijna voorbestemd zijn geweest want het bleek dat
zowel in de Havenstraat als in de Koestraat veel Clubkampioenen
woonde, denk hierbij aan; Willem van Holten, Leon Moor, Bert Heijkoop
(jeugd) Kees Faaij, Dick Loef en mijn persoontje.
Dit virus werd ook veroorzaakt doordat we goed getraind werden door
Willem van Holten en Bert Benschop die het over hadden genomen van
de voorzitter Jaan Miltenburg. Het hoogtepunt was altijd de
regenachtige zaterdagmiddag dan kwamen er namelijk heel veel
mensen van de voetbalvereniging om te kaarten. Als deze een tijdje
hadden zitten kaarten kregen ze meestal wel honger dus moest er vis
gehaald worden dit was nou juist waar wij als junior op zaten te wachten
want dan kregen we van iedereen geld met een behoorlijke fooi en dan
haalde wij de vis.
Na enige jaren in de barakken te hebben gezeten verhuisde we naar Het
Bastion in een prachtig nieuw onderkomen. Dit leek ons een goed
moment om na alle trainingen eens competitie te gaan spelen. Dit mede
onder fanatieke begeleiding en trainingen van Jan Crama. We gingen
competitie spelen met o.a. Bert Heijkoop, Ton van Engelen, Jos Sluis,
Frans van Breukelen en Cor van den Hoeven.
Jos Sluis had via het bedrijf van zijn vader (slijterij De Lek) shirtjes bij
Skol bier weten te regelen voor de competitie. Van ons eigen gespaarde
geld hebben we toen met strijkletters de verenigingsnaam achterop
laten strijken. Bij de opening van ons gebouw op Het Bastion hebben we
daarin een demonstratiewedstrijd gespeeld. Daarna kwam onmiddellijk
onze grootste teleurstelling die maar mogelijk was; We mochten van de
bondsvoorzitter niet met reclame op de shirts competitie spelen, in deze
tijd ondenkbaar, BALEN DUS.
Na een hele leuke tijd in de junioren competitie met verschillende
begeleiders stapte ik over na de senioren met dispensatie vanwege mijn
werk als zaterdaghulp bij de PTT. Deze baan had ik toen te danken aan
Bert Benschop die wij op de Schoonhovense Kampioenschappen altijd
hielpen met zijn post wijk weg te brengen zodat hij mee kon doen aan
dit jaarlijkse hoogtepunt van onze vereniging.
Als broekie van 16 jaar begon ik in de senioren in een team met Theo
Carre en Jan Crama. Theo Carre had altijd de gevleugelde uitspraak als
het niet goed ging: Theo je speelt als een krant. Wat mij altijd bij
gebleven is uit mijn begin tijd bij de senioren is dat ik als 16/17 jarige
om 19.00 uur al nerveus op de bank zat en dan soms om 19.50 uur
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werd opgehaald om een uitwedstrijd te spelen in Nieuwkoop die om
20.00 uur moest beginnen, niet echt goed voor je zelfvertrouwen kan ik
je zeggen.
Omdat er huizen gebouwd gingen worden op Het Bastion moesten we
naar een andere locatie we verhuisde naar de Spoorstraat in het oude
gymlokaal van de Huishoudschool. Nadat ik enkele jaren bij de senioren
rond liep werd er een trainer gezocht voor de junioren. Bij gebrek aan
kandidaten heb ik dat toen op me genomen.
Achteraf gezien bleek dit een periode te worden van om me nabij de 5
jaar. Dit was een hele leuke tijd met een super leuke groep jongelui,
enkele namen: Harrie v/d Broek, Peter v/d Heuvel, gebroeders Laufer,
Martin van Vliet en Martijn Duk etc. Vooral de zaterdagmiddagen met
borden patat, kroketten en frikadellen bij mij thuis met deze groep zijn
voor mij een dierbare herinnering aan die tijd.
Helaas moesten we ook deze locatie verlaten omdat er een
appartementencomplex werd gebouwd, bij jullie allemaal bekend want
zowel de toenmalige voorzitter Henk Beljaars en mijn persoontje waren
daar verantwoordelijk voor wij kochten zo’n stulpje, we verhuisde met
de vereniging naar de Vlisterweg, een spiksplinternieuw gebouw met
weinig onderhoud, vooral Henk Beljaars heeft dit via zijn zakelijke
relaties mogelijk gemaakt.
Nadat ik alle talenten had zien passeren en zelf in het derde team was
beland zat ik nu in een team met Henk Beljaars, Arie Kruijs en Pieter v/d
Bas met hun heb ik vele jaren met veel plezier gespeeld en door hard en
veel te trainen zijn wij een aantal jaren later weer het eerste team
geworden.
Na jaren in de derde klasse te hebben gebivakkeerd werden we vorig
jaar verplicht te promoveren. Nu speel ik in de tweede klasse met Peter
v/d Heuvel, Ab Muilwijk en Rokus v/d Bas, een leuk team alleen moest
ik wennen aan het hogere niveau. Helaas moet Ab vanwege zijn slechte
knieën nu terug treden. Het spelletje blijft me nog steeds boeien en ik
hoop dat het nog jaren zo blijft.
Dit was mijn tafeltennis verhaal
Groet,
Sjaak Ouwerkerk
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Babbeltje met…
Ditmaal is het de beurt aan Marc Rijerse, één van onze nieuwste leden
binnen de tafeltennisvereniging.

Naam:
Bijnaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Opleiding:
Werk:
Partner:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:

Marc Rijerse.
Ze noemen me weleens ‘korte’.
Ik ben geboren op 17 augustus van het
jaar 1963.
Ik woon sinds kort in Ammerstol, aan de
lekdijk.
De MTS heb ik in het verleden met
succes afgerond.
Ik werk als ZZP’er, ben tattoo artist.
Madeleine.
Ik ben alleen lid van Smash.
Ik ben een echte aanvaller.
Heb nog nooit meegedaan aan de
clubkampioenschappen bij jullie
vereniging.
Nog geen competitie spelend, wellicht is
dit volgend seizoen anders.
Het is nog niet bekend of ik competitie ga
spelen en dus ook niet in welke klasse
eventueel.
Heb ooit 2e divisie gespeeld, al is dit wel
héél lang geleden.
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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:

Ben ik nog niet tegengekomen.
Met Jelle Goossens van TTV Hilversum
had ik had altijd heel erg moeilijk.
Per 1 juni 2014 ben ik pas lid bij jullie
prachtige vereniging.
Ik speel met een Tibhar batje.
Ook Tibhar.
Gewoon lekker een balletje slaan, zo lang
mogelijk, het liefst wel op zo’n hoog
mogelijk niveau.
Hengelsport, ik ben een echte
visliefhebber.
Dat ik de eerste plaats behaalde bij de
Westlandse kampioenschappen, begin
jaren 80’.
Het einde van mijn tafeltenniscarrière
zou voor mij heb absolute dieptepunt
betekenen, al is het gelukkig nog niet
zover.
Ik speel het liefste op een groene tafel.
Spelen met een witte bal heeft mijn
voorkeur.
In ieder geval moet de zaal niet te warm
zijn tijdens het spelen.
Tot de 11, gaat een stuk sneller dan tot
de 21.
Tafeltennis, vissen en biljarten (snooker).
Chinees is mijn absolute favoriete eten.
Ik drink graag een biertje.
Mijn vriendin natuurlijk!
Ik ga graag naar de Scandinavische
landen op vakantie.
Dat de PVV zo groot wordt, daar ben ik
het helemaal niet mee eens.
Mensen die met doorzetten iets bereiken.
Grijp de kansen die je tegenkomt.
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