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Van de voorzitter:
De najaarscompetitie is weer volop aan de gang, bij
het schrijven van dit voorwoord zijn we al weer
halverwege. De vier -dat is lang geleden!- teams doen
het behoorlijk goed tot uitstekend. Team 4 wint bijna
alles met gemak, maar er zit toch weer een
tegenstander bij die het kampioenschap dreigt weg te
kapen. Team 3 kan - op ondergetekende na - lekker
ervaring opdoen in de vierde klasse, maar moet wel
uitkijken om niet te degraderen. Team 2 doet het
behoorlijk goed in deze sterke poule in de derde
klasse, het is goed om te zien dat alle spelers
wedstrijden winnen. Ons vlaggenschip tenslotte stoomt zoals het er nu
naar uitziet door naar de eerste klasse! Verderop in dit clubblad kunt u
de wedstrijdverslagen lezen.
Na de gezellige jubileumbarbecue van vorig jaar, heeft het bestuur
besloten om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Zaterdag 30 augustus vond wederom een gezellige BBQ plaats voor
(ere)leden en donateurs. Ook nu troffen we het met het weer en de
stemming zat er goed in. Met dank aan chef-kok Marc!
Tijdens het op vrijdag 19 september gehouden Schoonhovens Sportgala
is Peter van den Heuvel uitgeroepen tot sportman van het jaar, vanwege
zijn tiende clubkampioenschap die hij eind vorig jaar behaalde. Proficiat
Peter!
Na het succes van vorig jaar waren we ook dit jaar weer aanwezig op
de jaarlijkse Bartholomeusdag. Vanwege het lekkere weer waren er veel
mensen op het evenement afgekomen en jong en oud wist onze kraam
goed te vinden. Er waren tientallen deelnemers voor de onderdelen
'Hardste Smash van Schoonhoven' en 'Ballen Raden'. Ook de iPong-tafel
was in trek. Hopelijk resulteert dit weer in enkele nieuwe leden!
De werkgroep ledenwerving blijft zich hier enthousiast voor inzetten. Of
het nu de Koningsspelen betreft, open dagen voor de jeugd, de
kinderopvang, de week van de opvoeding of de Bartholomeusdag,
Smash laat zich van haar beste kant zien. Hulde!
Dit clubblad staat weer boordevol nieuws, activiteiten, en enkele
mededelingen van het bestuur. Noteer de op stapel staande
evenementen alvast in uw agenda. Veel leesplezier!
Ab Muilwijk
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Van de redactie:
Hierbij het tweede clubblad wat door mij is gemaakt in samenwerking
met Arjan Versluijs. Ik hoop dat jullie de eerste editie met veel plezier
hebben gelezen. In deze editie is een nieuwe rubriek toegevoegd,
namelijk, ‘mijn tweede hobby’. Aan Wil Goudriaan de eer om te vertellen
over zijn andere hobby naast tafeltennissen.
Wanneer jullie dit zitten te lezen en denken van ‘ik zou wel eens iets
kwijt willen in het clubblad’, maakt niet uit wat, dan is dat uiteraard
mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen is een mail sturen naar de
redacteur: robinvanrandwijk@gmail.com
Veel leesplezier!
Robin van Randwijk

Belangrijke datums:
Er staan enkele activiteiten op de kalender voor dit jaar en begin
volgend jaar. Bijgaan een overzicht, zodat iedereen dit alvast in zijn of
haar (digitale) agenda kan zetten.
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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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.
Iedere maandag wordt er door een vaste groep trainers en
assistenten training gegeven aan de jeugdleden. Voor de
senioren die op diezelfde maandagavond om 20:00 uur een
balletje komen slaan: komt niet te vroeg, als je er om 19:45 uur
bent, heb je tijd genoeg om je om te kleden en een kopje koffie
te drinken. Dit is voor de jeugdspelers en –trainers wel zo fijn.
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.
Wilt 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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Wist u dat……...









































Hidde fan is van voetbalclub Excelsior;
Maar met een Sparta-tas naar Smash komt;
Hij op tafeltenniskamp is geweest;
Tom als FC Utrecht-supporter veel verstand heeft van voetbal;
Wil altijd naar het vogeltje lacht;
Het bij Wil toch snor zit;
Robin van Kareltje Koek jr. eens appelbeignets moet gaan eten;
Wij heel blij zijn met het nieuwe competitieshirt mét club logo;
Arjan steeds kaler wordt;
We ruimte te kort komen;
We volgend seizoen ook duo willen gaan spelen;
Game 11 binnenkort weer een demonstratie komt geven;
Het blauwe shirt een trainingsshirt is;
Alle competitiespelers er weer mooi bij lopen;
De gratis handdoek groot genoeg is voor heel veel
zweetdruppels;
De jeugd binnenkort naar TOP gaat voor een gezellige middag;
Smash KC op de gedeelde eerste plaats is geëindigd in de
verkiezing leukste sportvereniging van Schoonhoven;
Ab veel te laag is ingedeeld;
Wij vroeger een hek hadden voor het gebouw;
Peter van den Heuvel 120 kilometer per uur sloeg tijdens de
Bartholomeusdag;
Peter de Heij steeds beter wordt;
Hij ‘steeds hoger’ gaat spelen;
Smash actief was op de buitenspeeldag;
Martin eens heel hard moest fietsen om de pont te halen;
Zijn niveau erg vooruit is gegaan nu hij op maandag traint;
De vis bij Remco duur betaald wordt;
Marc Rijerse naast erelid Willem van Holten woont;
Hij heel lekker kan koken;
Wij een WK-poule hadden;
Rick deze gewonnen heeft, hij ook wel ‘reg’ genoemd wordt;
Stefan na 3 wedstrijden bovenaan stond;
Hij de poule wel even dacht te winnen;
Maar uiteindelijk als laatste is geëindigd;
Hij tegenwoordig een dakkapel heeft;
Arie alles over tatoeages weet;
Arjan diepvriesproducten niet eerst ontdooit;
Het wel erg lang duurde voordat de tosti klaar was;
Arie in een jurk tafeltennist;
Rokus komt trainen als Smash KC 1 volgend jaar 1e klasse gaat
spelen;
Team 2 het enige team was dat compleet was tijdens het
overleg voor de competitie-indeling
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Nieuwe/gestopte leden:
Op het moment van schrijven zijn er twee officiële leden bij. Dit zijn de
junioren Maurits Meijvis en Damian Terlouw. Jongens, van harte
welkom! Verder zijn er wel een paar nieuwe gezichten te bewonderen bij
Smash maar deze zijn op het moment van schrijven nog geen officieel
lid. Helaas heeft Yasmin Sibbes Smash K.C. verlaten, zij zit nu op de
gym in Schoonhoven. Al met al een positieve balans van +1!
Nieuwe seniorleden
geen

Nieuwe jeugdleden
Maurits Meijvis
Damian Terlouw

Gestopte seniorleden
Geen

Gestopte jeugdleden
Yasmin Sibbes

Peter van den Heuvel Sportman van het Jaar van
Schoonhoven!
Peter van den Heuvel is op vrijdagavond 19
december in het Bastion uitgeroepen tot
Sportman van het Jaar van Schoonhoven
omdat hij 10 keer clubkampioen is geworden.
Peter haalde hiermee de voorkant van Het
Kontakt! Het is voor het tweede jaar op rij dat
op het Sportgala een Smash-lid in de prijzen
viel. Vorig jaar werd Wil Goudriaan uitgeroepen
tot Sportsenior van het Jaar.
Peter, van harte gefeliciteerd met je
welverdiende prijs!


Peter straalt terecht van oor tot oor
voor de fotografen en tussen de
andere kampioenen.
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Barbecue Smash KC wederom geslaagd!
Zaterdag 30 augustus stond er weer een barbecue gepland voor de leden
en donateurs van Smash. Er was weer een goede opkomst en lekker
weer, prima ingrediënten voor een geslaagde middag en avond, en dat
werd het ook. Chef-kok Marc draaide het vlees alsof hij niet anders doet!
Rond 21:30 uur, nadat alles was
opgeruimd, ging iedereen met een
voldaan gevoel weer richting huis. Tot
volgend jaar! Hieronder nog een paar
foto’s van de geslaagde dag.
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Van de werkgroep Ledenwerving:
Sinds de laatste editie van het clubweekend heeft de werkgroep
ledenwerving niet stilgezeten. Hieronder kunt u lezen wat er de
afgelopen tijd allemaal is ondernomen om nieuwe leden te werven.
Smash KC heeft meegedaan met de verkiezing Leukste sportvereniging
van Schoonhoven en is daar verrassend als gedeeld eerste geëindigd
samen met de Avantri, volgend jaar alleen aan kop!
Verder heeft Smash deelgenomen aan de buitenspeeldag 2014. Robin
van Randwijk en Peter de Heij stonden die middag met de iPong-tafel in
de Tinbergenlaan in Schoonhoven. Er kwamen veel kinderen bij de tafel
langs, misschien dat het nog leden op gaat leveren.



De kinderen vermaken zich prima tijdens de buitenspeeldag.

Daarnaast hebben Stefan de Ruiter en Robin van
Randwijk flyers rondgebracht in de wijken rondom de
Vlisterweg.
Verder is er twee keer een open dag gehouden, één
keer op de woensdag en één keer op de zaterdag, voor
de jeugd van 8 tot 12 jaar. Alhoewel de opkomst niet
heel hoog was, zitten hier misschien toch wel
potentiële leden tussen.
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Ook zijn er in totaal 25 kinderen langs geweest van het
kinderdagverblijf. Een oud-klasgenoot van Robin van Randwijk nam
contact op met de vraag of deze kinderen een keer een middag konden
tafeltennissen, dit was uiteraard geen probleem! De kinderen hebben
afwisselend vrij gespeeld en het Table Stars-parcours doorlopen.
Iedereen was dolenthousiast.
Smash was ook, net als vorig jaar, actief op de Bartholomeusdag in
Schoonhoven. Er was veel aanloop bij de stand van Smash. Er konden
ballen geraden worden, wie de hardste Smash had en natuurlijk kon er
informatie worden ingewonnen over tafeltennis en in het bijzonder over
Smash.

Als laatste activiteit om leden
te werven was er in de Week
van de Opvoeding de
mogelijkheid om te
tafeltennissen bij Smash. Ook
hier geldt weer, ondanks de
geringe opkomst hopen we
hier toch minimaal één lid aan
over te houden.
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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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Tafeltenniskamp:
In de zomervakantie ben ik op tafeltenniskamp geweest in Ysselsteyn
dat is een plaatsje in Limburg bij Venray. Ik wist niet wat ik kon
verwachten van het tafeltenniskamp. Ik dacht laat ik het
tafeltenniskamp maar is proberen.
De dag dat ik aankwam vond ik best spannend, je leert nieuwe mensen
kennen en iedereen moet dus een beetje wennen aan elkaar. Na een
kennismakingsspel gingen we ons omkleden en naar Venray vertrekken
op de fiets. Drie kwartier fietsen naar de tafeltennisclub en dan
ongeveer 4 uur trainen en dan ben je helemaal uitgeput en dan weer
fietsen. Wat er wel voor zorgde dat ik veel nieuwe mensen heb leren
kennen. We aten elke dag bij een restaurant die lekkere alledaagse
maaltijden serveerde.
Ik kwam er na een half uur al achter
dat al de jongens die meededen niet
echt van mijn niveau zijn. Al de
jongens speelde competitie de ene
5de klasse en de andere nationaal C.
We hebben veel leuke oefeningen
gedaan zoals ‘koningen en boeren’.
Ik kwam er ook achter dat mijn batje
niet goed genoeg was. Wat dus de
aanleiding was om een nieuw batje te
kopen.
Ik vond het een erg leuk tafeltenniskamp, ik heb heel veel geleerd.
Hidde Kraaijveld
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Brood- en Banketbakkerij

Lopikerstraat 54
Tel. 0182 382654
Schoonhoven

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons!
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Vriendschappelijke wedstrijd tegen TOP groot succes
Dinsdagavond 26 augustus stond er een vriendschappelijke wedstrijd
tegen TOP op de agenda. Drie teams van Smash streden tegen drie
team van TOP. Voor Smash deden team 1, 2 en 3 mee. Bij TOP werd er
een mix opgesteld van diverse spelers. De TOPPERS kwamen ongetraind
binnen wat je heel goed kon zien bij het inspelen en de eerste
wedstrijden.
Smash 1 dat speelde met Sjaak,
Peter en nieuwkomer Marc deed
het voortreffelijk tegen TOP.
Alleen Sjaak moest twee keer
buigen tegen Frank Mulder en Jan
Landsmeer.
Smash 2 stelde de spelers Robin,
Stefan en Peter op. Zij konden
helaas geen overwinning binnen
halen. Wel wisten de drie
Smashers ieder 1 partij te winnen.
Ook het dubbel werd in winst omgezet.
Smash 3 bestond uit Ewoud,
Remco en Rick, drie nieuwkomers.
Beetje wennen en natuurlijk hoe
gaat het eigen spel. Nou dat ging
best aardig. Smash 3 behaalde 5
punten. Remco en Ewoud wisten
twee partijen te winnen. Rick
pakte 1 punt.

Uiteraard was er ook nog een derde
helft. Nadat er al was besloten dit
volgend jaar bij TOP te herhalen,
was het nog lang onrustig bij Smash.
Volgens goed ingelichte bronnen ging
de laatste rond 02:45 uur naar huis.
Daarna werd de fotograaf van de
avond thuis nog getrakteerd op een
SMS op de huistelefoon, omdat hij
z’n camera was vergeten. Nogmaals
dank daarvoor.
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Najaarscompetitie 2014
Competitieverslag Smash KC 1 - Smash 1 weer in de 1e klasse?
Na de voorjaarscompetitie zou het eerste team er anders uit gaan zien.
In eerste instantie was Robin de aangewezen man om Ab, die graag een
stapje terug ging, te vervangen. Maar toen kreeg Smash versterking uit
onverwachte hoek. Marc Reijerse kwam binnenwandelen en bleek een
aardig balletje te kunnen slaan. Waar hij allemaal heeft gespeeld en hoe
hoog is nog niet geheel duidelijk.
Met wie hebben we dit meer meegemaakt? Stuur uw antwoord naar
redactie@smashkc.nl en win een leuke prijs.
Zouden we met ons team naar de eerste klasse kunnen promoveren?
Zou heel erg mooi zijn. In een poule met VVV, Overschie, TOP,
IJsselvogels en Lekpongers zou dit zomaar kunnen gebeuren. De eerste
wedstrijd uit tegen VVV verliep op rolletjes. Rokus pakte zijn batje en
won er gelijk maar 3. Goed begin man. Een 8-2 overwinning is gelijk
een goede start. Net voor de tweede wedstrijd werd Rokus voor de
tweede keer vader en omdat Peter de sporttitel “Sportman van
Schoonhoven” ging ophalen kreeg Smash 1 versterking van Robin.
Doordat Overschie met twee man kwam werd er toch nog met 6-4
gewonnen.
De uitwedstrijd tegen Lekpongers verliep redelijk chaotisch. Ze wilden
heel graag op twee tafels spelen. Maar goed we wonnen weer met 8-2.
Vervolgens werd de vierde wedstrijd tegen IJsselvogels uitgesteld. De
uitwedstrijd tegen TOP was vooral voor Peter speciaal. Helaas voor hem
verliep het iets minder. Bij beide verliespartijen was hij betrokken (1x
enkel en 1x dubbel). Smash won met 8-2. Een paar weken hiervoor won
Smash ook al met 8-2 in een vriendschappelijk duel van TOP.
Smash heeft inmiddels een flink gat geslagen met de concurrentie. Zou
het gaan lukken? U kunt het lezen in het volgende clubblad of op onze
website www.smashkc.nl
Peter van den Heuvel
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Competitieverslag Smash KC 2
Doordat Arjan Versluijs de eerste vier wedstrijden afwezig was waren we
genoodzaakt om deze wedstrijden te spelen met Stefan de Ruiter, Peter
de Heij en Robin van Randwijk.
De eerste wedstrijd was thuis tegen Pitt ’75. Robin won alle drie zijn
partijen, net zoals Stefan. Peter wist helaas maar één partij te winnen
en ook de dubbel ging verloren maar een 7-3 winstpartij tegen een team
waarvan we dachten dat het de concurrent zou zijn is niet verkeerd.
De tweede wedstrijd was uit tegen OTTV , ook een concurrent in de
strijd tegen degradatie. Ook hier werden weer 7 punten behaald. Peter
won die avond alle drie zijn partijen, Robin wist er twee te winnen en
Stefan won er één, ook de dubbel werd in Ouderkerk aan den IJssel
gewonnen.
De derde wedstrijd was thuis tegen titelkandidaat Flamingo’s met ‘good
old’ Friedo Kalmeijer in de gelederen. Er werden vier punten gepakt,
helemaal geen slecht resultaat. Robin wist twee partijen te winnen, en
ook Stefan en Peter pakte een punt.
De vierde wedstrijd was uit tegen Top uit Haastrecht. Hier werd een
forse nederlaag geleden: 7-3. Alle drie wonnen we één partij, Robin was
die avond totaal niet fit waardoor er misschien wel meer in had gezeten.
De vijfde wedstrijd was thuis tegen Vriendenschaar met Arjan Versluijs
in de basis. Er werd met 5-5 gelijk gespeeld, Peter won alle drie zijn
partijen, Arjan won ook één partij en ook de dubbel werd gewonnen.
Stefan won deze avond helaas niks, mede omdat hij ook niet lekker
was.
Na vijf wedstrijden staan we derde met 26 punten. Er zijn prima
resultaten behaald de eerste helft van de competitie, nu proberen de lijn
door te zetten.
Robin van Randwijk
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Competitieverslag Smash KC 3
Dit najaar spelen wij als nieuw team competitie in de 4e klasse. Binnen
het team spelen Remco, Rick & Ewoud alle drie voor het eerst senioren
competitie. Aan onervarenheid dus geen gebrek; vandaar dat Ab
Muilwijk dit ‘rookie team’ versterkt!
Dat dit geen verkeerde zet is geweest van de wedstrijdsecretaris, blijkt
op het moment van schrijven - na 5 partijen. Ab staat bij de
tegenstanders in de poule inmiddels bekend als ‘de Schrik van Smash 3’,
met 92% winst. Verder valt dit competitiedebuut de rest van het team
soms wel wat zwaar. Een kort verslag.
De eerste wedstrijd, uit bij Reeuwijk 2, werd nipt verloren met 6-4.
Remco en Rick pakten 1 punt. Ab leed z’n enige verliespartij tot op
heden en won er 2. De dubbel werd helaas verloren. Bij de
thuiswedstrijd zal hun sterkste speler ontbreken en is er dus kans op
revanche!
Thuis tegen Vriendenschaar (in dezelfde samenstelling) was het lastig.
Echter, vooral dankzij Ab, toch weer een redelijke score: 4-6. Aan inzet
geen gebrek, Remco pakte weer 1 punt.
De derde wedstrijd bij ATTC in Alphen (voor het eerst met debutant
Ewoud werd kansloos met, jawel, 6-4 verloren. Rick & Ewoud konden
geen partij winnen. Het zo belangrijke vierde punt werd deze keer met
winst in de dubbelpartij verdiend door Ab & Ewoud.
De ommekeer moest plaats vinden op vrijdag 3 oktober tegen Kwiek 6.
Dit team verkeerde toch ergens onderaan de ranglijst, dus waarom de
trend niet eens doorbreken?
Dit lukte (mentaal gesteund door supporter Wil Goudriaan) uitstekend
en het team uit Waddinxveen (met een vrouwelijke debutant) werd met
9-1 opzij gezet!
Ab en Remco wonnen al hun partijen en Remco & Ewoud wonnen de
dubbel. Helaas verloor Ewoud één partij nipt met 3-2 en konden we dus
geen 10 punten scoren. Wij hebben slechts de eerste 2 wedstrijden in
dezelfde samenstelling (Ab, Rick, Remco) gespeeld.
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Uit bij OTTV 3 was het zelfs nodig om de hulp in te roepen van Team 4
want Ab en Remco waren niet beschikbaar. Jake was gelukkig bereid in
te vallen en pakte 1 punt. Bedankt Jake! Ook Rick won weer 1 partij!
Ewoud verprutste de kansen die hij tot twee keer toe kreeg om te
winnen, waardoor we met 8-2 klop kregen.
Komende week spelen we niet en moeten we dus vooral blijven
oefenen. Ondanks slechts 1 winstpartij hebben we zin in de 2e helft van
deze competitieronde. We gaan voor een plek bij de eerste vier, zodat
we de volgende ronde ook 4e klasse kunnen spelen!
Op het moment van schrijven wordt Ab bijna aan z’n meniscus
geopereerd. Wij wensen hem een spoedig herstel toe!
Ewoud van den Dool
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Competitieverslag Smash KC 4
Na de eerste vijf wedstrijden heeft team 4 een stevige 2 e plaats in zijn
poule. Dankzij grote overwinningen op ISV, 9-1, 8-2 op NTTC, 7-3 tegen
Vriendenschaar en een klapper thuis tegen DHC met 10-0 en slechts een
ongelukkige nederlaag in Alphen aan den Rijn bij ATTC, 7-3, waardoor
ATTC eerste staat en de grootste concurrent is van ons team.
Maar vol goede moed gaan we de tweede helft in om eventueel een gooi
te doen naar het kampioenschap waar we al enkele seizoenen dicht bij
waren maar er altijd weer een sterkere tegenstander troffen en het niet
lukte.
Maar Cees de Gruijter, Jan Lindsen, Jasper Stetter, Jake Constable en
Rob Stremme doen hun uiterste best om eindelijk het begeerde
kampioenschap binnen te halen, al lijkt het met ATTC, dat ook grote
overwinningen boekt weer niet te lukken. Verder zijn we blij dat Jake
weer opgeknapt is, en kan spelen, en hetzelfde geldt voor Jasper, die als
het nodig is kan invallen (onze joker).
Rob Stremme

Tussenstanden senioren najaarscompetitie 2014
2e klasse poule B
Smash KC 1
VVV 5
Overschie 2
TOP 1
Lekpongers 2
IJsselvogels 1

3e klasse poule A
4
5
5
5
5
4

- 30
- 29
- 26
- 25
- 19
- 11

4e klasse poule B
ATTC Evo-Repro 7
Vriendenschaar 10
OTTV 3
Reeuwijk 2
Smash KC 3
Kwiek 6

Flamingo’s 1
Pitt ’75 2
Smash KC 2
Top 2
OTTV 1
Vriendenschaar 9

5
5
5
5
5
5

-

40
28
26
25
16
15

5
5
5
5
5
5

-

40
37
28
24
12
9

5e klasse poule A
5
5
5
5
5
5

- 36
- 34
- 25
- 23
- 23
- 9

ATTC Evo-Repro 10
Smash KC 4
NTTC 3
ISV Gouda 2
Vriendenschaar 12
DHC 9
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Persoonlijke resultaten senioren najaarscompetitie 2014
Naam
Rokus van der Bas
Jasper Stetter
Cees de Gruijter
Ab Muilwijk
Jan Lindsen
Peter van den Heuvel
Marc Rijerse
Robin van Randwijk
Peter de Heij
Remco Bont
Sjaak Ouwerkerk
Rob Stremme
Jake Constable
Stefan de Ruiter
Arjan Versluijs
Ewoud van den Dool
Rick Stout

Team

Gespeeld

1
4
4
3
4
1
1
2
2
3
1
4
4
2
2
3
3

6
6
12
12
9
6
11
12
15
9
8
9
9
15
3
9
12

Gewonnen Percentage
6
6
11
11
8
5
8
8
9
5
4
4
4
6
1
2
2

100%
100%
92%
92%
89%
83%
73%
67%
60%
56%
50%
44%
44%
40%
33%
22%
17%

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

- 21 -

Jeugd:
Elke maandag van 18:45 tot 20:00 uur trainen onze
jeugdspelers Tom, Hidde, Anass, Danique, Jet, Stas,
Ryan en Maurits.
Speciaal voor onze jonge talenten die extra willen
trainen, is nu ook de donderdagavond opengesteld van
19:30 tot 20:30 uur. Peter en Wil geven je dan extra
tips, zodat je nóg beter gaat tafeltennissen. Een ideale
gelegenheid om bijvoorbeeld eens een extra service te
leren. Ook op deze avond ben je dus van harte welkom!
En als je een vriend of vriendin hebt die tafeltennis
misschien ook wel leuk vindt, neem hem of haar gerust
eens mee.
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen
voor het starten van een competitieteam, welke in
januari gaat starten en waarbij de wedstrijden op zaterdag zullen worden
gespeeld. Ondertussen hebben enkele jeugdleden aangegeven graag
competitie te willen gaan spelen. Wil jij ook competitie gaan spelen en
heb je dat nog niet aangegeven? Meld het aan de trainers! Wel eerst
natuurlijk toestemming aan je ouders vragen! ;-)
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Kleurplaat
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Mijn tweede hobby:
Wij Smashers delen allemaal dezelfde passie: tafeltennis. Maar welke
soms verrassende hobby’s hebben de Smashers nog meer? In deze
nieuwe rubriek maken we elke aflevering kennis met de ‘tweede hobby’
van een Smash-lid. De primeur gunnen wij aan Wil Goudriaan en zijn
tweede hobby: vrijwilliger bij Avifauna. Een van de redactieleden van dit
clubblad ging een middag met Wil op pad in het Alphense vogelpark.

● Wil (hier met twee lori’s op zijn hand) tijdens onze rondleiding.
Wie denkt dat Wil alleen bij Smash KC een gewaardeerd vrijwilliger is
heeft het dus mis. Sinds 2010 verzorgt Wil gemiddeld eenmaal per week
een rondleiding aan de gasten van het park. Wil legt uit hoe hij hier in
Alphen aan de Rijn terechtkwam: “Ik deed eerst klusjes bij de
kinderopvang in Schoonhoven, maar dat groeide boven m’n pet en werd
een hele dagtaak. Toen ben ik daarmee gestopt, maar wilde wel weer
vrijwilligerswerk gaan doen. Vervolgens zag ik in de Goudse bijlage van
het Algemeen Dagblad een advertentie; Avifauna zocht vrijwilligers om
rondleidingen te verzorgen. Omdat ik vroegere zelf tropische vogels
hield, leek mij dat wel wat.”
Na zich te hebben aangemeld werd Wil meteen door Avifauna op cursus
gestuurd om zodoende allerlei vogelmaterie tot zich te nemen, zoals
- 25 -

welke vogel wel
en niet trekken
als groep,
bijzonderheden
over
broedplaatsen,
wat voor
soorten eieren
er zijn, waar er
wordt gebroed
en natuurlijk
hoe de
verschillende
vogelsoorten
leven.
En over het
fokprogramma
dat Avifauna
● Wil vermaakt zich met de maki’s.
heeft.
“Wereldwijd worden er door de dierentuinen onderling afspraken
gemaakt over welke dierentuin een fokprogramma opstelt voor welke
bedreigde diersoort en wordt bijhorende kennis uitgewisseld. Zo heeft
Avifauna (‘avi staat voor vliegen en ‘fauna’ staat voor ‘dieren’)
wereldwijd de leiding over het fokprogramma van de uiterst zeldzame
dubbele neushoornvogel en de helmkasuaris.
In Avifauna leven honderden soorten vogels uit alle windstreken, van
aasgieren tot kolibries en van ara’s tot uilen. Regelmatig komen er
nieuwe soorten bij en Wil leest veel lectuur om alles bij te houden. “Dat
vind ik heel interessant, naast het omgaan met mensen”, voegt Wil toe.
“Ik vind het het leukste om kinderen rond te leiden, want die zijn
nieuwsgieriger. Maar ouderen zijn ook leuk, want die weten soms iets
van Avifauna van vroeger waar ik niks van af weet. Zo hoorde ik eens
een keer van een bezoeker dat er
vroeger pony’s waren. Pony’s in een
vogelpark?! Ja, er was dus een
“Van der Valk is
manege… We hebben nu trouwens
sinds kort maki’s, van die kleine
door Avifauna
aapjes, dat is een leuke aanvulling
op de vogels, maar dat terzijde.
aan het bekende
Weer een andere oudere bezoeker
toekan-logo
vroeg of hij veren kon kopen. Veren
kopen kon kennelijk vroeger.”
gekomen.”
Die veren brengt Wil bij het ontstaan
van het vogelpark. “Vroeger was
Avifauna een landgoed met heel veel
bomen, van ene heer van den Brink.
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Deze rijke meneer had
hoedenzaken door heel de
randstad.
In de oorlog moesten de mensen
warm blijven en werden de
bomen gekapt om de kachels
mee te stoken. Op de ontstane
open plekken zijn toen volières
gebouwd. De veren van de
vogels werden gebruikt om
hoeden te decoreren. Maar als
snel na de oorlog raakten de
hoeden en de veren uit de mode
en gingen de zaken van Van den
Brink failliet. Hij kon de kosten
van het park –inmiddels
vogelpark- niet meer opbrengen
en verkocht het park aan de
gemeente Alphen aan den Rijn.
De gemeente wist echt ook niet
echt wat het met het vogelpark
aan moest en verkocht op haar
● Secretarisvogel. Foto: Wil
beurt het park voor het
symbolische bedrag van 1
gulden aan het Van der Valk-concern, onder de voorwaarde dat het een
vogelpark moest blijven. Zo is Van der Valk aan haar toekan-logo
gekomen! In de loop der jaren bleek dat de belangen van het vogelpark
en de belangen van Van der Valk niet geheel meer overeen kwamen. In
2012 is Avifauna daarom eigendom geworden van een aparte stichting.
Uiteraard blijft Van der Valk als hoofdsponsor aan het vogelpark
verbonden. In de kamerprijzen voor de gasten van het naastgelegen
Van der Valk-hotel zit toegang tot Avifauna inbegrepen.”

“De Smashers
moeten eens bij
Avifauna gaan
kijken, daar gaat
een wereld voor
je open!”

Voor zover de geschiedenis van
Avifauna. Terug naar het heden en
het vrijwilligerswerk van Wil. Onder
begeleiding van onze deskundige en
enthousiaste gids maken we een
mooie wandeling door het park.
Opvallend is dat Wil in vier jaar tijd
over bijna elke vogel in Avifauna
boeiende verhalen kan vertellen en
hij strooit continu met leuke weetjes,
zoals bij de aasgierenvolière. “Weet
je waarom die aasgieren zo’n kale
kop en lange nek hebben? Dan
kunnen ze hun kop diep in de
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kadavers steken en zo alle restjes die de grotere roofdieren hebben
achtergelaten lekker opeten, zonder dat ze vies worden. Dan hebben ze
dus geen last van een smerige vacht.” Of bij de flamingo: “Weet je
waarom ze vanaf de grond hun nesten zo hoog maken? Omdat ze leven
in delta’s leven met flinke getijdeverschillen, ze willen natuurlijk wel een
droge kont houden, haha!” Naast rondleidingen voor groepen staat Wil
ook achter de zogeheten kwetterkar. Dat is een kar die een vaste
standplaats heeft in het park, waarbij aan de hand van allerlei attributen
(eieren, veren, botten) allerlei wetenswaardigheden aan parkbezoekers
wordt verteld.
Een wetenswaardigheid die wij willen weten is wat Wils favoriete vogel
is. “Dat is de secretarisvogel, omdat hij vrij groot is en een roofvogel op
hele hoge poten. Een mooie vogel om te zien. Hij eet slangen. Eerst
trapt hij ze bewusteloos en daarna slaat hij de slang kapot op een steen,
zodat hij het beest zo naar binnen kan slokken!” Soms komen er ook
vreemde vogels in het park: “zo was er een keer een kerel in het park
met een tamme kauw op zijn schouder. Die is toen het park uitgestuurd,
want alle vogels gingen tekeer toen ze die kauw zagen. Ik vind het
trouwens om die reden ook vreemd dat je daarom met een hond het
park in mag. Als is dat per 1 januari afgelopen.
Helaas is onze rondleiding ook afgelopen. “De Smashers moeten eens
langskomen, want dan gaat er een wereld voor je open!” Daarmee heeft
Wil niks te veel gezegd, want Avifauna is inderdaad een vermakelijk,
leerzaam en mooi park met vogelshows, een speeltuin en een indoor
speelhal. Al was het voor ons extra leuk met een privégids aan onze
zijde.
 Meer informatie over Avifauna vind je op avifauna.nl.
 Wij willen Wil bedanken voor zijn medewerking en gastvrijheid.
 Wil je ook in ‘Mijn tweede hobby’? Geef je op bij de redactie.
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Mijn tafeltennisverhaal:
Nadat mij werd gevraagd om een kort verslag te doen van mijn
tafeltenniscarrière ben ik eens goed na gaan denken over alles wat ik in
het kader van tafeltennissen heb beleefd. Dit bleek niet mee te vallen en
sommige zaken leken zo met elkaar verweven dat ik me regelmatig
moest afvragen of ik wel de juiste personen op het goede moment aan
de juiste gebeurtenis had gekoppeld. Wellicht is dit ook de charme van
een dergelijk verhaal en ik heb besloten om me niet te verdiepen in de
‘feiten’ met behulp van oude clubbladen. Het zou dus kunnen dat het
volgende verhaal onbedoeld onjuistheden bevat.
Mijn tafeltennisleven begon zo’n 23 jaar geleden bij
tafeltennisvereniging Smash in Schoonhoven dat toentertijd nog gebruik
maakte van de gymzaal in de Spoorstraat. Het staat me bij dat ik een
paar jaar eerder ook al eens kortstondig lid was geweest van de club
maar gemakshalve laat ik dat maar even buiten beschouwing.

● V.l.n.r. Henk Beljaars, Rokus van der Bas, Pieter van der Bas,
Arjan Zijderlaan, sponsor Cees Flipse van Keukencentrum en
uiterst rechts trainer/coach Peter van den Heuvel.
Vrij snel nadat ik lid was geworden ben ik competitie gaan spelen samen
met mijn broer Pieter, die al lid was, en Arjan Zijderlaan. Dit is het team
waarmee ik bij Smash de jeugdcompetities heb gespeeld. Peter van den
Heuvel werd op een zeker moment onze begeleider en verzorgde tevens
onze trainingen. Voor zover ik me kan herinneren, stroomde ik in de
tweede klasse in. Na een paar competities begonnen we te winnen en
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werden we kampioen in de tweede klasse om vervolgens ongeslagen
met 20 punten (toen kreeg je 2 punten per gewonnen
competitiewedstrijd) kampioen te worden in de eerste klasse. We gingen
Landelijk C spelen wat voor Smash een goede prestatie was. Het zorgde
er wel voor dat je complete zaterdag gespendeerd werd aan
tafeltennissen en in de auto zitten. We hebben wel eens een competitie
gespeeld met Den Helder, Middelburg en Vlissingen in 1 poule… na een
paar competities in deze klasse moesten Pieter en Arjan de jeugd
vaarwel zeggen. Hiermee begint deel twee van mijn tafeltennisleven.

● Rokus hier op de foto met Hans Tigges en Peter van den Heuvel
nadat het kampioenschap in de eerste klasse is behaald
(november 2002).
Ik vermoed dat Henk Beljaars hier achter zat maar op een zeker
moment kreeg ik de kans om in Gouda te gaan spelen bij ILAC. Ik kon
daar instromen in hun tweede jeugdteam dat op dat moment Landelijk C
speelde. Zodoende kon ik op hetzelfde niveau blijven doorspelen maar
ben ik ook gestopt met iets dat ik tot op heden niet meer gedaan heb:
trainen ;-), toen ik ruim 90% procent in het Landelijk C speelde kon ik
in het eerste team gaan spelen in de Landelijk B klasse en op basis van
de competitieresultaten mocht ik ook nog eens meedoen met de ZuidHollandse kampioenschappen waar een derde plaats voor mij was
weggelegd. Al met al dus een succesvolle tafeltennisperiode bij ILAC
waar ik bijna 3 jaar heb gespeeld. Ik heb daar ook zeker geen spijt van.
Bovendien, hoeveel leden van Smash kunnen zeggen dat ze
clubkampioen bij ILAC zijn geweest :-D?
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Het derde deel van mijn tafeltennisleven speelt zich dan weer af bij
Smash. Wederom samen met mijn broer, Ed van Wijngaarden en Arjan
Sieverink in de derde klasse begonnen bij de senioren. Maar in de
daarop volgende periode speelden mijn broer en ik al snel samen met
o.a. Peter van den Heuvel en Henk Beljaars in het eerste team. Dit
hebben we lang volgehouden tot op een zeker moment Hans Tigges lid
werd van de club en bij het eerste team werd gevoegd. Kort daarna heb
ik samen met Hans en Peter het hoogste niveau gehaald dat de laatste
20 jaar bij Smash is gespeeld, nl. Hoofdklasse (de voormalige 4e
divisie). Helaas degradeerden we het daaropvolgende seizoen meteen
weer terug naar de Promotieklasse en het is ons in de jaren daarna niet
gelukt om nog een keer kampioen te worden.
Nadat Hans op een zeker moment moest stoppen vanwege fysieke
ongemakken, heb ik samen met Peter van den Heuvel en Nils van der
Waal nog een paar competities in de promotieklasse gespeeld. Daarna
ben ik minder gaan spelen vanwege mijn ander sport (tennissen) en heb
ik op invalbasis in het team gespeeld met Henk Beljaars, Sjaak
Ouwerkerk, Arie Kruijs en wederom mijn broer Pieter. Dit was weliswaar
qua competitieklasse een lager niveau dan ik gewend was maar de
gezelligheid maakte alles helemaal goed. Uiteindelijk is dit team ook
gestopt te bestaan en daarmee stopt mijn derde tafeltennisleven.

● Rokus als clubkampioen van 2004, in totaal is hij zes keer
clubkampioen enkel geworden.
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Inmiddels ben ik nu bezig aan mijn vierde tafeltennisleven en speel ik
(sinds dit jaar) weer met mijn oude teamgenoten Sjaak en Peter. En
door onze nieuwe aanwinst Marc Rijerse maken we nu ook zeker weer
een goede kans om straks weer op het niveau van de promotieklasse te
gaan spelen. To be continued…
Dit was een beknopt overzicht van mijn tafeltenniscarrière bij Smash
(en een beetje ILAC). Eigenlijk is het niet mogelijk om in zo’n kort stukje
tekst een goed beeld te geven van alle ervaringen in de afgelopen 23
jaar - mede dankzij tekortschietende schrijverskwaliteiten. Wat mij bij
Smash in ieder geval altijd is bijgebleven is de lol en het enthousiasme,
niet alleen binnen de teams maar van iedereen binnen de club. Dit is
precies wat een vereniging nodig heeft om te blijven bestaan en een
sportieve toekomst veilig te stellen.
Tot ziens op het Kersttoernooi, want in tegenstelling tot de trainingen,
ben ik niet van plan dat te missen!
Rokus van der Bas

Zaterdag 20 december a.s.

Kersttoernooi
Jij doet zeker ook mee?
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Uw advertentie
in dit clubblad
wordt gelezen.
Ziet u wel?

Voor informatie: ttv@smashkc.nl
of kijk op onze website.
Gooi eens een balletje bij ons op!
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Babbeltje met…
Ditmaal is het de beurt aan Remco Bont die weer lid is geworden van
Smash. Hier is Remco te zien tijdens het beoefenen van een andere
hobby, vissen.

Naam:
Bijnaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Opleiding:
Werk:
Partner:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Clubkampioen:
Team:
Klasse:
Hoogst gespeelde
klasse:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:
Merk rubber:

Remco.
Bontje.
17-11-1987.
Gouda.
Werktuigbouwkunde.
Field service engineer.
Lisette Verlegh.
Toptafeltennisser.
Aanvallend.
Dat komt nog.
3 e.
4 e.
1e (jeugd).
Wil Goudriaan.
Peter v/d Heuvel.
Sinds een half jaar speel ik weer,
daarvoor heb ik ongeveer 3 jaar bij de
jeugd gespeeld.
Andro.
Yasaka/Donic.
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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:

Zou het leuk vinden om de 2e klasse een
keer te bereiken.
Rally.
Het behalen van al mijn diploma’s
gerelateerd aan mijn werk.
Het niet afmaken van mijn Havoopleiding.
Groene.
Witte.
Liefst ergens ertussenin.
21, ik kom nog wel is traag op gang.
Karper/snoek vissen, gamen en bier
drinken.
Vlamtosti uiteraard.
Bier.
Caley Cuoco.
Frankrijk.
Het recentelijke bericht van MH17.
Robin, vroeger kon ik nog wel is van hem
winnen!
Een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd!
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