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Van de voorzitter:
De kruitdampen van de voorjaarscompetitie zijn weer opgetrokken, met
als resultaat 1 derde plaats, 4 tweede plaatsen en 2 kampioenen: team 2
bij de senioren en team 3 bij de junioren. Vooral de laatste verdient een
groot applaus en biedt veel perspectief voor de toekomst!
Zoals het er nu naar uitziet, spelen we volgend seizoen met hangen en
wurgen met 4 seniorenteams en 2 juniorenteams. Door het wegvallen
van 1 speler bij de junioren en 1 bij de senioren blijkt hoe kwetsbaar we
als kleine vereniging kunnen zijn.
Dit blijkt ook uit de opkomst tijdens onze jaarlijkse onderhoudsdag.
Deze bestaat al jaren uit min of meer dezelfde harde kern, met af en toe
een sporadische verrassing.
Met de vakantie in zicht, waarbij onze tafeltennisvereniging natuurlijk
gewoon alle weken open blijft, is het goed om te constateren dat onze
basis – zowel bij de junioren als de senioren – vrij constant blijft. Alleen
is het bij kleinere verenigingen echt zo dat stilstand achteruitgang is.
Voor je het weet ben je weer in een neerwaartse spiraal
terechtgekomen.
Voor de werkgroep Ledenwerving reden om de bakens te verzetten. Na
drie jaar deelgenomen te hebben aan de Schoonhovense
Bartholomeusdag, richten we dit jaar de focus op de Bergambachtse
braderie. Wellicht dat dit ons weer enkele leden oplevert.
Ik wens iedereen een fijne vakantie, in september gaan we er tijdens de
najaarscompetitie weer vol tegenaan!
Ab Muilwijk
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Van de redactie:
De redactie heeft weer zijn best gedaan om een goed gevuld clubblad te
maken. Dit clubblad staat weer boordevol nieuwtjes en verhalen.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit clubblad, bedankt!
Mocht u voor het volgende clubblad iets willen plaatsen, geef het door
aan de redactie, dan zorgen wij dat het erin komt.
Wij wensen iedereen veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Robin van Randwijk & Arjan Versluijs

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.
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……...







































De onderhoudsdag weer achter de rug is;
Er weer veel werk is verricht deze dag;
Het leuk zou zijn eens andere gezichten te zien;
De regenpijp is vervangen;
Wilma weer achter de bar staat bij het Kersttoernooi;
Peter ‘B’ in een Smart rijdt;
Het hek weer terugkomt;
Jasper weer 100% heeft bereikt met 3 wedstrijden invallen;
Cees met pensioen is;
Team 2 over de kermis naar Xerxes is gereden;
Game 11 weer langs is geweest;
De zoon van Ewoud een goede assistent is bij de
onderhoudsdag.
Smash weer mee heeft gedaan aan de Koningsspelen;
Wij op de braderie van Bergambacht te bewonderen zijn;
De BBQ er weer aan komt;
Wanneer je lang genoeg lid blijft, je vanzelf in het eerste komt;
Team 2 kampioen is geworden;
Zij volgend jaar weer een poging gaan wagen;
Het niet uitgesloten is dat zij over een tijd op zaterdag moeten
spelen;
Robin nog nooit heeft verloren in de eerste klasse;
Hij statistisch gezien de beste speler van Smash is;
De invallers in deze wedstrijd uit de zesde klasse kwamen;
Dit de pret niet mag drukken;
Cees vaak komt trainen op maandag;
Hij dan op de fiets komt;
De kerstversiering weg is gehaald;
Arjan vader wordt van een zoon;
Ook de posters en sjaals er aan moesten geloven;
Er nog veel meer gaat gebeuren;
Team 3 bij de jeugd ook kampioen is geworden;
De jeugd steeds vroeger gaat trainen;
Jan op vakantie geweest is in Cuba;
Darten en tafeltennis een prima combinatie is;
Martin én Louis een bril dragen;
De opa van Mick lid is geworden;
Wij met nieuwe ballen gaan spelen;
Mark als Ajacied tóch een FC Utrecht-sjaal heeft gekocht;
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Nieuwe/gestopte leden:
Bij de jeugd is Matthias den Besten lid geworden van Smash, hij is
bevriend met een aantal jeugdspelers van onze club.
Bij de recreanten zijn twee nieuwe gezichten te bewonderen: Piet
Koorevaar en Lidy van Lankeren. Piet is overigens de opa van
jeugdspeler Mick. Piet en Lidy, welkom bij Smash K.C!
Helaas hebben jeugdspelers Tom Lesage en Jordy Bultman hun
lidmaatschap opgezegd.
Nieuwe seniorleden
Piet Koorevaar
Lidy van Lankeren

Nieuwe jeugdleden
Matthias den Besten

Gestopte seniorleden
Geen

Gestopte jeugdleden
Tom Lesage
Jordy Bultman

Brood- en Banketbakkerij

Lopikerstraat 54
Tel. 0182 382654
Schoonhoven

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons!
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Belangrijke datums:
Noteer alvast in uw (digitale) agenda:
BBQ
Noteer alvast zaterdag 3 september 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. Dit jaar kunnen ook onze
junioren deelnemen aan deze BBQ!
De kosten bedragen 10 euro per persoon, junioren betalen 5 euro.
Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur.
Kersttoernooi
Zaterdag 17 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 het enkelspel bedragen 5,00 euro, voor het
dubbelspel 2,50 Euro. Aanvang 09.30 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Deze vindt plaatst op zaterdag 7 januari 2017 tussen 15.00 en 17.00
uur in ons clubgebouw!

Verdere mededelingen:
Koffie
De prijs van koffie is door het bestuur verlaagd naar € 0,50. Alle koffie
dient voortaan afgerekend te worden, dus ook tijdens trainingsavonden
en tijdens de competitie van de jeugd. Bij de senioren betaalt het team
het eerste kopje koffie van de tegenstanders, bij de junioren betaalt de
vereniging de koffie voor de begeleiders van de tegenstanders.
Was
In het ‘stookhok’ hangt een plastic tas, hier kunnen de vuile
vaatdoeken, theedoeken en handdoeken worden gestopt.
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Voorjaarscompetitie 2016
Competitieverslag Smash KC 1
Voor het eerst in tijden weer een duo competitie. Door het uitvallen van
Peter van den Heuvel waren we gedwongen om in deze competitie mee
te spelen.
De eerste wedstrijd was duidelijk een inkomertje en werd er verloren
van TOGB met 2-3. Alleen Marc kwam 1 keer tot winst en ook het
dubbel werd gewonnen. De twee opvolgende wedstrijden werden
makkelijk gewonnen met 5-0. Dit tegen Taveba en Twenty-one-up.
Tegen Taverzo en Combat (de latere kampioen), werd met 3-2
gewonnen en met 2-3 verloren. Tegen Taverzo wonnen Marc en Rokus 1
partij en het tot dan toe ongeslagen dubbel, en tegen Combat 1 partij
voor Marc en het dubbelspel.
De drie daaropvolgende duels waren weer duidelijk voor ons: 3 x 5 -0.
Zodoende konden we toch nog kampioen worden, alleen wel door twee
ruime overwinningen. Het eerste obstakel was Taverzo. Mede door het
sterke invallen van Robin behaalden we de maximale score. In de
laatste wedstrijd tegen Combat moest de beslissing vallen. Smash KC
moest met 4-1 winnen om kampioen te worden. Helaas ging deze
vlieger niet op en werd er dik verloren, zelfs het dubbel verloren, 0-5.
Conclusie is dat de duo competitie heel verschillend is dan de reguliere.
Het verschil in sterkte is enorm. Mede door bovengenoemde is door
Marc de beslissing genomen om niet meer in de duo competitie in de
eerste klasse mee te spelen en het eerste team op te heffen. Wel gaat
hij proberen om met onze jeugdspeler Hidde duo te gaan spelen in de
derde klasse zodat Hidde zich verder kan ontwikkelen.
Marc Rijerse
Competitieverslag Smash KC 2
De competitiestart kreeg een vervelende wending door het ongelukkige
wegvallen van Stefan, daardoor waren we echter wel verzekerd van een
vaste thuissupporter.
We begonnen deze competitie met een thuiswedstrijd tegen Reeuwijk 2:
7-3 winst, het was een spannende wedstrijd waarin 6 vijfgamers zaten,
Smash won er 5.
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Hierna volgde 2 wedstrijden tegen Kwiek 3 en TOP 3 die beide met 10-0
werden gewonnen. De 4e wedstrijd was tegen Xerxes 3, een voor ons
onbekende tegenstander. We behaalde een 8-2 winst. De 5e wedstrijd
was tegen Trefpunt 2 op dat moment onze concurrent. Het werd een
zwaar bevochten 5-5 in een lastige zaal. Halverwege de competitie
stonden we bovenaan, kijken wat de 2e helft van de competitie ons zou
brengen.
De 6e wedstrijd was uit bij Reeuwijk, dit werd een mooie 7-3
overwinning. Daarna kwam er een goede 5-5 na een 4-1 achterstand bij
Top. De 8e wedstrijd tegen Kwiek werd een 10-0 overwinning. We staan
bovenaan maar krijgen de nummers 2 en 3 nog. Na 2 maal een 6-4
winst waren we kampioen en kijken terug op een leuke competitie en
gaan het proberen in de 2e Klasse.
Sjaak Ouwerkerk

Competitieverslag Smash KC 3
Peter met bril, Remco, Ewoud en Arjan hebben als team 3 een prima
prestatie neergezet door in de 4e klasse poule D als tweede te eindigen.
De kampioen wist 4 punten meer bij elkaar te verzamelen. Het vijfde
teamlid Mark is dit seizoen niet in actie gekomen.
De stiekeme ambitie was om kampioen te worden, maar eigenlijk was al
van begin af de vraag of dat wel helemaal realistisch was, aangezien het
derde vlaggenschip vorig jaar in dezelfde samenstelling en diezelfde 4e
klasse 4e een vierde plaats had behaald. Maar toch heerst het geval dat
er misschien toch meer mogelijk was dan die tweede plaats, doordat
van kampioen OTTV 2 met 6-4 werd gewonnen en verloren, waarbij de
krachtsverschillen miniem waren.
Mark verlaat het team en Stefan komt volgend seizoen de gelederen
versterken. Voor volgend seizoen zijn de verwachtingen hooggespannen.
Arjan Versluijs
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Competitieverslag Smash KC 4
Het was eind april dat de najaarscompetitie tot een einde kwam en
waarin ons team er weer niet in slaagde om kampioen te worden. Het
wordt een eentonig verhaal, maar weer was er een team dat ons dwars
zat en wel PITT ’75.
Lang hielden we stand en was het een spannende aangelegenheid tot
we de wedstrijd tegen NTTC uit moesten spelen, thuis winnen met 9-1
en denk je dan “het moet kunnen” maar niets werd het een 2-8 verlies
kwam ons duur te staan.
Kwamen door deze stand te ver achter op PITT die net als wij nog een
wedstrijd moesten spelen en deze wonnen met 6-4 en wij met dezelfde
cijfers tegen Alexandria waardoor één slechte wedstrijd ons wederom de
kop koste.
De eindstand werd zodoende PITT’75 64 punten, SMASH KC 60 punten,
TOP uit Haastrecht kon iets in het spoor blijven met 55 punten, maar de
andere teams ver erachter.
Zo zullen Jan (met 87% winst), Cees (70%), Rob (57%), Jake (6%) en
onze zeer goede invaller -onze JOKER- Jasper (100%) het in de
najaarscompetitie 2016 weer gaan proberen in de 4e klasse te komen,
maar dit niet zonder onze Jasper te bedanken voor zijn inbreng en hulp
tijdens de invalbeurten als wij geen compleet team op de been konden
krijgen. Jan was lange tijd op vakantie en ook Rob (zij het wat korter),
maar viel samen met Jan, waardoor we Jasper nodig hadden.
Op naar de volgende competitie!!!!!
Alle leden van Smash KC een fijne en zonnige zomervakantie
toegewenst namens team 4.
Rob Stremme
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2016
1e klasse poule D (DUO)
Combat 1
Smash KC 1
Taverzo 2
TOGB 1
Twenty-one Up 3
Taveba 2

10
10
10
10
10
10

3e klasse poule F
- 45
- 37
- 31
- 14
- 13
- 10

4e klasse poule D
OTTV 2
Smash KC 3
TOGB 6
Pitt 75 6
Trefpunt 3
IJsselvogels 2

Smash KC 2
Xerxes 3
Trefpunt 2
Reeuwijk 2
TOP 3
Kwiek 3

10 10 10 10 10 10 -

74
62
59
52
46
7

10 10 10 10 10 10 -

64
60
55
49
48
24

5e klasse poule E
10
10
10
10
10
10

- 59
- 55
- 55
- 52
- 46
- 33

Pitt 75 8
Smash KC 4
Top 7
Alexandria ’66 14
NTTC 3
Vriendenschaar 11

Persoonlijke resultaten senioren voorjaarscompetitie 2016
Naam
Jasper Stetter
Jan Lindsen
Sjaak Ouwerkerk
Robin van Randwijk
Marc Rijerse
Remco Bont
Cees de Gruyter
Ab Muilwijk
Peter de Heij
Rokus van der Bas
Rob Stremme
Arjan Versluijs
Ewoud van den Dool
Jake Constable

Team

Gespeeld

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

9
15
30
30
20
27
27
30
24
18
21
12
24
18
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Gewonnen Percentage
9
13
24
23
15
20
19
19
15
11
12
6
8
1

100%
87%
80%
77%
75%
74%
70%
63%
63%
61%
57%
50%
33%
6%

Onderhoudsdag 2016:
Zaterdag 21 mei was weer de jaarlijkse onderhoudsdag van het
clubgebouw. Er is weer veel werk verzet door een man of 9 onder prima
weersomstandigheden.
De regenpijp aan de zijkant van het gebouw is vervangen, het dak is
geïnspecteerd en er is vooral veel schoongemaakt. Ondanks dat er
genoeg mensen waren zou het een keer leuk zijn bij deze dag niet altijd
dezelfde gezichten te zien……..
Hieronder wat actiefoto’s.
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Game 11:
Op dinsdagavond 24 mei is game 11 weer langs geweest voor een
demonstratie en konden de leden spullen kopen. Het was weer een erg
leuke en nuttige avond. Hieronder enkele foto’s van deze avond.

● Wij willen Game 11 bedanken voor de leuke avond en tot de
volgende keer!
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Mijn tafeltennisverhaal:
Mijn tafeltenniscarrière begon toen ik zo’n 12 jaar was.
Robin speelde al een aantal jaar tafeltennis bij Smash en had mij al
meerdere keren uitgenodigd om ook een balletje te komen slaan.
Toen ik een keer was komen kijken al snel het besluit genomen om lid
te worden, het was gezellig en ik kon samen met Robin en nog een
vriend een team vormen in (ik denk) de vierde klasse bij de jeugd.
Na een aantal jaar met dit team te hebben samen gespeeld kwam ook
Erik Heijkoop ons versterken. In deze opstelling lukte het ons om in vrij
rap tempo in de 1e klasse te komen.
Dit bleek voor mij iets te hoog te zijn, en toen er een nieuw jeugdlid bij
kwam die een stuk sterker was dan mij werd er besloten dat het
handiger was voor mij om niet meer in dit team mee te spelen. Dit was
toen ook het moment voor mij om te stoppen met tafeltennis.
Tot een aantal jaar geleden Robin mij weer benaderde of dat ik weer lid
zou willen worden, daar hoefde ik niet lang over na te denken en werd
weer vrij snel lid.
Veel oude bekenden en een aantal nieuwe gezichten op de club, maar
de gezelligheid onveranderd…
In 2014 ben ik weer begonnen met competitie spelen in de vierde klasse
samen met Ewoud, Arjan, Peter en vanaf aankomend seizoen versterkt
door Stefan.
We hebben er allemaal zeer goede hoop op om kampioen te kunnen
worden met deze opstelling, maar dat moeten we nog maar eens even
bewijzen.
Remco Bont
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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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Jeugd:
Wat hebben wij het -als vereniging- goed gedaan met zijn
allen in deze competitie. Het eerste team met Hidde, Tom en
Damian is keurig derde geworden met Hidde als duidelijke
kopman met maar twee verliespartijen. Voor Tom en Damian
lijkt het plafond momenteel bereikt, maar wie weet…
Team twee, met Stas, Luuk en Maurits. Jordy heeft dit
seizoen helaas niet mee kunnen doen wegens een blessure.
Dit team heeft tot de laatste wedstrijd mee gedaan om het
kampioenschap. Pas in de laatste wedstrijd werd het beslist. Tweede….
maar met opgeheven hoofd. Wat opvalt is de stijgende lijn van Stas en
Maurits in de tweede helft van de competitie.
En dan team drie: KAMPIOEN! Geweldig gedaan met z’n vijven. Al
hebben er twee spelers (Anass en Danique) niet veel meegedaan, ze
waren er wel als de nood aan de man was. Dit team -met Laurens,
Xander en Mick- gaat, als ze zo door blijven trainen, een leuke tijd
tegemoet. Het is voor mij een eer om jullie training te mogen geven en
we gaan hier uiteraard mee door.
Trainer Marc

● Team 3 werd afgelopen seizoen kampioen.
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Toernooien
Door andere tafeltennisverenigingen worden in samenwerking met de
bond regelmatig leuke jeugdtoernooien georganiseerd. De ervaring leert
dat de kinderen die hieraan meedoen dan bijna altijd een hele leuke dag
hebben en er veel van leren. De vereniging zal deze toernooien nog
meer onder de aandacht gaan brengen.

● Eind mei deden Luuk, Mick en Laurens mee aan een toernooi bij
Alexandria ’66 in Rotterdam. Luuk en Mick werden gezamenlijk
5e in de winnaarspoule en Laurens werd 2e in de andere poule.
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Koningsspelen 2016:
Ook tafeltennisvereniging Smash K.C. had dit jaar haar deuren geopend
voor de Koningsspelen. In totaal 75 kinderen uit groep 8 bezochten onze
vereniging om kennis te maken met de tafeltennissport.
Hoewel: kennismaken…
Bij een aantal basisscholen staat een stenen tafeltennistafel waar
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, en onder de kinderen mochten
we ook onze enthousiaste jeugdleden Kyan, Laurens, Mick en Xander
begroeten.
Buiten vond een warming-up met verschillende behendigheidsspellen
plaats onder leiding van Rob en Wil. Binnen hield jeugdtrainer Marc met
assistentie van Ab de kinderen bezig met een reuzenrondo of vrij spelen.

Al met al een zeer geslaagde dag, zeker voor herhaling vatbaar.
Alle vrijwilligers bedankt!
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Mijn tweede hobby:
Hoewel ik de sport slechts een halfjaar in competitieverband heb
beoefend, spendeer ik wekelijks meer uren aan deze sport als
supporter/vrijwilliger dan aan tafeltennis. Het zal u dan ook niet
verbazen dat het hierbij om voetbal gaat.
Binnen dit stukje heb ik het onderverdeeld in 3 categorieën: Feyenoord,
v.v. Schoonhoven en buitenlandse clubs.
Te beginnen bij de club uit
Rotterdam-Zuid: ik moet een
jaar of 6 geweest zijn toen ik
voor de eerste keer met oudlid Leon Moor en zijn zoon
Danny naar de Kuip ben
geweest, Feyenoord - MVV,
ergens rond 1993/1994.
Volgens mij werd het een
gelijkspel, maar waar ik meer
onder de indruk van was, was
het publiek.
● Feyenoord – Ajax, november 2015
Daarna nog vele malen met mijn vader, Jordi Koster en zijn vader naar
het stadion geweest voordat ik zelf met vrienden naar Feyenoord ging:
eerst losse wedstrijden, toen een seizoenkaart en tegenwoordig ook nog
af en toe naar uitwedstrijden, de meeste stadions binnen Nederland heb
ik inmiddels wel gezien.
Na een aantal jaren een seizoenkaart gehad te hebben OP vak S zit ik
de laatste drie jaren in vak UU, hetzelfde vak als oud-lid Harry v/d
Broek, volgens mij heeft Peter van den Heuvel hier ook jarenlang een
seizoenkaart gehad. Wanneer ik Harry spreek hebben we het vaak even
over tafeltennis, waarbij Harry mij elke keer weer toezegt binnenkort
eens een keer langs te komen, maar binnenkort is een ruim begrip………
Uiteraard mooie- en minder mooie dingen meegemaakt bij Feyenoord:
Feyenoord - Glasgow Rangers in 2002 met twee vrije trappen van Pierre
van Hooijdonk, de 4-2 winst tegen Ajax in 2012, de ‘Feyenoord-invasie’
uit bij Heerenveen in hetzelfde jaar en de bekerwinst in 2008 en 2016.
Minder mooie dingen waren de onnodige nederlagen, deze lijst is veel
langer om op te noemen en ga ik hier ook niet doen……………maar zoals
het spreekwoord luidt: ‘Feyenoord supporter ben je niet voor de lol’.
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Desalniettemin kijk ik er elke keer weer naar uit om naar de Kuip te
gaan. Het is meer dan de 2 x 45 minuten voetbal; het is de spanning
ernaar toe, gezellig ouwehoeren op de tribune en soms een biertje
drinken en een hapje eten voor- of na de wedstrijd. Eén ding is zeker:
Feyenoord-supporter zal ik mijn hele leven blijven, hoe slecht het ook
gaat!
Ook v.v. Schoonhoven is een grote hobby van me. Zoals al eerder
gezegd, ik heb slechts een halfjaar op voetbal gezeten, door astma
moest ik hier noodgedwongen vanaf. Een echt talent was ik niet, dus
een rijke carrière ben ik zeker niet misgelopen. Na mijn ‘loopbaan’ bij
v.v. Schoonhoven ben ik gaan tafeltennissen. Wel was ik als klein ventje
al vaak op het voetbalveld te vinden, lekker heel de dag rondhangen op
het complex en voetbal kijken. Tussen mijn 12e en ongeveer 15e jaar
ben ik niet zo vaak naar v.v. Schoonhoven geweest, dit veranderde toen
ik besloot weer vaker bij mijn vrienden en VVS 1 te gaan kijken. Toen
mijn vrienden Jordi en Vincent in de B1, A1 en zelfs het eerste kwamen
te spelen was ik er wekelijks, nu nog steeds trouwens.
In 2011 besloot ik met een vriend
een supportersvereniging op te
gaan richten bij v.v. Schoonhoven,
we verklaarden onszelf in eerste
instantie voor gek, maar waarom
niet gewoon proberen? Er lopen
wekelijks genoeg mensen op het
complex rond.
We schreven een plan van aanpak
en leverden dit in bij bestuur, deze
reageerde heel enthousiast en we
kregen zelfs een budget.
● Dries Roelvink op de supportersavond in discotheek Seasons
We hebben de oprichting uiteindelijk met 3 mensen gedaan in
september 2011. Het was een spectaculaire oprichting waarbij er na de
eerste dag al zo’n 140 mensen lid waren geworden en er een
sportvliegtuigje dicht over het complex kwam vliegen. Mensen die deze
dag lid waren geworden konden een rondvlucht winnen met ditzelfde
vliegtuigje een paar weken later.
Vandaag de dag bestaat de supportersvereniging (sv-vvs) nog steeds en
in de voorgaande jaren hebben we verschillende dingen georganiseerd,
o.a.: Oktoberfest, kidsday, busreizen naar uitwedstrijden,
supportersavond in discotheek Seasons (met o.a. Terror Jaap en Dries
Roelvink), St. Patrick’s day, American cup party, een zingende slager en
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een voetbalquiz. Vooral bij het feest van de zingende slager ‘Bollies
Beenham’ was het een wonder dat de kantine nog overeind bleef haha.
Maar ook kleinere dingen organiseren we zoals: erwtensoep, een rondje
bittergarnituur of een kleinigheidje bij de koffie in de rust.
Verder ben ik de vaste fotograaf
van VVS 1 en iemand anders houdt
de supporters via Twitter op de
hoogte van de wedstrijd.
Ook ben ik samen met Vincent
naar Londen heen- en weer
gefietst om geld op te halen voor
de nieuwe kleedkamers, een
geweldige trip was dat.
De sv-vvs heeft tegenwoordig rond
de 300 leden, inclusief bedrijven,
en ik ben nog van plan hier een
aantal jaren mee door te gaan!
● The road 2 Londen, op de Tower Bridge
Het laatste gedeelte van dit stuk gaat over buitenlands voetbal.
Wanneer ik in een vreemde stad ben met een stadion wil ik hier altijd
even ene kijkje nemen. Zo heb ik rondleidingen gehad bij Chelsea, West
Ham United, Liverpool, AC Milan, Manchester United, het Ernst Happelstadion en het Olympisch stadion in Berlijn.
Ook heb ik verschillende wedstrijden in het buitenland bezocht. Zo ben
ik 2x naar Club Brugge geweest, 2x naar Charlton Athletic, 2x naar
Everton en 1x naar
Liverpool F.C.
Vooral de weekenden
Liverpool waren
fantastisch: met een stel
vrienden lekker een
weekend op pad,
gezelligheid in het
uitgangsleven en een
voetbalwedstrijd kijken.
● Met o.a. Ben Sloof bij Charlton – Brighton, op ‘the Valley’
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Everton was de eerste Engelse club die ik heb bezocht. Ik heb altijd al
een zwak voor volksclubs gehad. Everton wordt ook wel ‘the peoples
club’ genoemd, hoewel het geld daar ook steeds meer een rol gaat
spelen.
De mensen die we bij
Everton kennen komen
ook één keer per jaar
naar Feyenoord, erg
leuke ‘uitwisselingen’ zijn
dit.

● Everton – Tottenham
Hotspur op Goodison
Park

De volgende trip met de vriendengroep is waarschijnlijk naar Newcastle
United of Swansea City, ook wil ik nog een keer met een
vriend/vrienden een week lang door Engeland trekken en dan zoveel
mogelijk wedstrijden, rondleidingen en trainingen bezoeken.

● Liverpool FC – West Ham United, Anfield Road, FA Cup
Voetbal in Engeland is echt fantastisch en ik hoop de komende jaren nog
veel buitenlandse clubs te bezoeken al zal Feyenoord altijd nummer één
blijven!
Robin van Randwijk
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Mijn tijd bij de jeugd……door Hidde:
In november 2013 ging ik met een vriend naar de Bartholomeusdag. Op
een gegeven moment zijn we naar het kraampje van Smash gegaan en
we hadden een beetje kennisgemaakt met de sport.
We namen 4 proeflessen. Na 4 lessen besloot ik om een lidmaatschap
aan te vragen, de andere vriend helaas niet.
Ik trainde 1 keer in de week volgens mij op maandag maar dat weet ik
niet goed meer. Ik kreeg training van Peter van den Heuvel, ik was
volgens mij een van de eerste jeugdleden met Danique en Anass. Ik
combineerde het voetbal met de tafeltennis. Op een gegeven moment
vroeg ik aan Tom om te kijken en te trainen. Hij vond de sport ook leuk
en ging er toen ook op.
Na meer dan een jaar getraind te hebben en een trainingskamp achter
de rug, begon ik wat meer met de volwassenen te spelen. Eerst bleef ik
wat langer op de maandag en later mocht ik ook op de donderdag
tafeltennissen. De donderdag werd namelijk opengesteld voor jeugd met
Wil en ik bleef altijd wat langer om te spelen met de volwassenen. Ik
vond het erg leuk om te tafeltennissen met de volwassenen alleen had
ik elke keer weer dat ik balend naar huis ging omdat ik alles verloren
had.
Ik heb dat nu nog steeds wel eens, maar ik bied wel meer weerstand.
Vorig jaar zomer begon ik competitie te spelen met Damian en Tom. We
eindigden als tweede en we gingen hoger spelen. Het tweede seizoen
zijn we derde geworden. Toen Marc training begon te geven werd alles
wat professioneler, de trainingen waren wat serieuzer en we spelen nu
met mensen die iets meer van je eigen niveau zijn.
Ik ben blij dat de club openstaat voor de jeugd. Mede door de
aanstelling van Marc als trainer zie ik bij heel veel van de jeugdleden
progressie.
Groet Hidde Kraaijveld
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Babbeltje met… Martin Versteeg
In deze editie van babbeltje met is ‘diehard’ recreant Martin Versteeg
aan het woord. Hieronder is Martin in actie tijdens de laatste
onderhoudsdag.

Naam:
Bijnaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Werk/gepensioneerd:
Vrouw/kinderen:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Beste speler:
Makkelijkste
tegenstander:
Moeilijkste
Tegenstander:
Hoe lang al lid:
Merk batje:

Martin Versteeg.
ik heb geen bijnaam.
26 augustus 1959.
Schoonhoven.
ik ben werkzaam als dakdekker.
mijn vrouw heet Anita Versteeg en ik heb
2 kinderen.
recreant.
aanvaller.
Remco Bont.
die zijn er niet voor mij.
de al eerder genoemde Remco Bont.
sinds 1990 ben ik lid.
Tibhar.
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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:
Wat zou je graag
veranderen bij Smash:
Meest opmerkelijke
nieuwsfeit:
Bewondering :
Levensmotto:

Tibhar Rapid.
vooral zo doorgaan.
schaatsen vind ik heel mooi.
geen.
geen.
groene tafel.
witte bal.
warme zaal, 18 graden vind ik lekker.
tot de 21.
sleutelen aan fietsen.
zalm schotel.
bier vind ik erg lekker.
mijn eigen vrouw Anita natuurlijk!
Griekenland / eigen land.
meer spelers op donderdagavond.
de schoonmaak dag was weer een
succes.
Peter v/d Heuvel, voor de club.
positief in het leven staan.
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