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Van de voorzitter:
Vele handen…
Ik wil het met u hebben over een van de belangrijkste steunpilaren van
een sportvereniging: de vrijwilliger.
Vorig jaar stond in het AD een uitgebreid artikel over een
hockeyvereniging in Den Haag, waar potentiële jeugdleden op een
wachtlijst kwamen maar de ouders van deze jeugdleden al wel als
vrijwilliger taken kregen toebedeeld. Ik geloof zelfs dat hoe meer taken
zij vervulden, hoe eerder hun dochter of zoon lid werd.
In het Kontakt van een paar maanden geleden een artikel over de
Schoonhovense voetbalvereniging. Voorzitter Paul van Schaik ging
enkele vrijwilligers beboeten voor het niet nakomen van hun
verplichtingen. Voor de tweede keer in korte tijd moest de
voetbalvereniging professionele krachten van Cyclus inhuren om het oud
papier op te kunnen halen. Iets wat, naast een heleboel andere
activiteiten die er bij een voetbalvereniging zijn, normaal gesproken
door vrijwilligers wordt gedaan. Ook door de ouders van de jeugd.
Het is natuurlijk een hele stap van een hockey- of voetbalvereniging met
ruim 700 leden naar een tafeltennisvereniging met op dit moment 46
leden en 13 ‘vrienden’, maar ik doe het toch. Hoewel het natuurlijk ook
voor onze vereniging steeds moeilijker wordt om alle taken gladjes te
laten verlopen – je krijgt af en toe wel eens het idee dat het steeds op
de schouders van dezelfde mensen terechtkomt – vind ik toch dat het
redelijk loopt op dit moment. Er is een vaste groep vrijwilligers die
redelijk gestaag groeit.
En dan doen we – behalve voor het rijden bij uitwedstrijden en een paar
uurtjes achter de bar staan bij thuiswedstrijden – nog niet eens een
beroep op de ouders van onze junioren. Maar als u denkt: ik wil graag
meer voor de vereniging van mijn zoon of dochter doen, schroom niet.
Al helpt u alleen maar mee met de jaarlijkse onderhoudsdag in mei.
Want vele handen maken licht werk……………………
Ik wens iedereen weer veel leesplezier.
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……...


































Wil en Remco de boodschappen tegenwoordig doen;
Veel oud-leden zijn benaderd via Facebook;
Smash een ‘grote baas’ heeft;
Ab de voorzitter van de Lekpongers niet zo’n aardige man vindt;
Er tegenwoordig een sleutel ligt bij Stefan voor noodgevallen;
Wil en Moaffak samen schaken;
Peter ‘S’ in het verband zit;
Ook Sjaak helaas geblesseerd is aan zijn schouder;
Jasper met pensioen is;
Remco ook 2e klasse speelt;
Er weer nieuwe leden bij zijn;
Luuk en Mick ook in Den Haag trainen;
Hidde, Luuk en Mick aan de nationale jeugdmeerkampen
hebben meegedaan;
Er een nieuwe trap is bij de
nooduitgang;
De BBQ weer achter de rug
is;
Het beregezellig was op deze
middag;
Het Kersttoernooi weer voor
de deur staat;
Smash op de braderie van
Bergambacht heeft gestaan;
Zelfs de tv hiermee heeft gehaald;
Smash ook weer in de radio-uitzending bij Radio Centraal is
geweest;
Robin soms op donderdagavond zonder sporttas langs komt;
De oud-leden Harry v/d Broek, Danny van Gelder en Nils v/d
Waal ‘vriend van Smash’ zijn geworden;
Smash 1 in de mooiste zaal van Nederland is geweest;
Remco ‘een smal ventje’ genoemd wordt;
De nieuwjaarsreceptie er weer aan komt;
Er meer groepsapps dan teams zijn;
Arjan vader is geworden;
Peter ‘S’ van Grieks eten houdt;
Er nog steeds tot de 21 gespeeld wordt op de donderdagavond;
Niemand weet waar Herman is;
Er een nieuw tostiapparaat is;
Het hek nu echt terug schijnt te komen;
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Nieuwe/gestopte leden:
Bij de junioren zijn drie nieuwe gezichten te bewonderen: Thomas de
Leede en Karmen van Vliet uit Schoonhoven en Bjarne van den
Haselkamp uit Lopik.
Helaas hebben Anass Bellach en Damian Terlouw hun lidmaatschap
opgezegd.
Bij de recreanten is er een nieuw gezicht te bewonderen. Het gaat om
Moaffak Alhamsi.
Voor alle nieuwe leden: welkom bij deze geweldige vereniging!
Voor alle inmiddels ex-leden: de deur blijft altijd voor jullie open staan.
Nieuwe seniorleden
Moaffak Alhamsi

Nieuwe jeugdleden
Thomas de Leede
Karmen van Vliet
Bjarne van den Haselkamp
Gestopte jeugdleden
Anass Bellach
Damian Terlouw

Brood- en Banketbakkerij

Lopikerstraat 54
Tel. 0182 382654
Schoonhoven
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Belangrijke data:
Noteer alvast in uw (digitale) agenda:
Clubkampioenschappen jeugd
Zaterdag 10 december vinden de clubkampioenschappen voor de
jeugd plaats, van 14.00 tot 18.00 uur. De kosten bedragen 2,50 euro.
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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Braderie in Bergambacht:
Op zaterdag 27 augustus stond Smash met een stand op de braderie in
Bergambacht, ja u leest het goed mensen, in Bergambacht. Na drie jaar
op de Bartholomeusdag in Schoonhoven te hebben gestaan vonden we
het als vereniging zinvol ons gezicht eens een keer ergens anders te
laten zien.
Onder het genot van een
prachtig zonnetje konden de
mensen raden hoeveel ballen
er in de bak zaten, zich
wagen aan de hardste smash,
op de iPONG tafel spelen of
zich laten informeren over
deze fantastische sport. We
hebben zelfs nog de
(regionale) TV gehaald. Zie
ook de foto’s van deze
geslaagde dag.
Hopelijk levert het weer een
aantal nieuwe leden op. U kunt
Smash volgend jaar zeker weer
op de braderie in Bergambacht
verwachten, hopelijk zien we u
daar dan ook!
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Mijn tafeltennisverhaal:
Tafeltennis is toch eigenlijk maar een gek spelletje*
Ik ben in 1974 lid geworden van tafeltennisvereniging Smash, na een
kortstondige voetbalcarrière. Ik heb een jaar of vijf bij de F’jes en E’tjes
van Schoonhoven gespeeld, maar meer dan twee doelpunten - waarvan
een in eigen doel - heb ik in die jaren niet gemaakt. Op een gegeven
moment was ik het gescheld op elkaar en de soms negatieve houding
van sommige ouders zo zat, dat ik een andere sport ben gaan zoeken en
al vrij snel bij tafeltennis uitkwam.
Lekker dicht in de buurt - ik woonde in die tijd op de Populierenlaan en
er werd in het gebouw op
het Bastion gepeeld - en
bovendien had je maar
twee teamgenoten wat
me ook wel aansprak.
Ik had op het RSG in
Gouda en bij een
klasgenootje al wat
gepeeld, en een speelstijl
ontwikkeld die ik in al die
jaren niet ben
kwijtgeraakt: schuiven
tot je er bij neervalt!


Tijdens het Kersttoernooi van 2010 samen met Robin van
Randwijk

Ik heb een leuke juniorentijd gehad, een of twee seizoenen landelijk C
gespeeld, met de kans op het behalen van het kampioenschap. Ik
herinner me nog dat we op een gegeven moment met zijn allen buiten
zaten op een zaterdagmiddag, omdat we de wedstrijd die Leon Moor
speelde niet langer aan konden zien. Bloedstollend spannend, maar de
partij werd helaas door hem verloren! Het dubbel van Leon en
ondergetekende was in die tijd bijna niet te verslaan, Leon had een zo
mogelijk nog vervelender spelletje dan ik.
Uit mijn juniorentijd herinner ik me nog enkele zaken: de trainingen van
Jan Crama en Wil Snabel van TTVN, de ruzie met Joop de Jong van
Vriendenschaar en de potjes zwikken op zaterdagmiddag, die behoorlijk
uit de hand konden lopen.
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Als senior heb ik een behoorlijk aantal teamgenoten gehad: Cees de
Gruijter met zijn groene eend, de veel te vroeg overleden Bert
Benschop, Arie Kruijs, de veel te vroeg gestopte Rob Stigter en Harry
van den Broek, Peter B., Peter S., Stefan de Ruiter en Ewoud van den
Dool, ik ben er ongetwijfeld nog een aantal vergeten, voor dit soort
feiten moet je toch echt bij Arie zijn.
En inderdaad: als je maar lang genoeg wacht, kom je vanzelf in het
eerste team. Met Robin van Randwijk en Sjaak Ouwerkerk wilden we
gewoon de tien wedstrijden vullen, met Rokus als reserve. Vooral door
de blessure van Sjaak hadden we ook Marc, Hidde en Remco hard nodig.
Nu nog in de 2e klasse, volgend seizoen (heerlijk) een klasse lager.
Tafeltennis is inderdaad toch eigenlijk maar een gek spelletje, waarbij
alles mogelijk is: met 20-10 voorkomen en toch nog verliezen, je batje
kapot slaan op de tafel, met schitterend spel een vijfde game afdwingen
en vervolgens met 11-0 de teil in gaan, niets is onmogelijk. Ook een
tafeltennisballetje is rond zullen we maar zeggen. Uit mijn seniorentijd –
die natuurlijk nog lang niet voorbij is – zijn me enkele zaken
bijgebleven.
Een tegenstander van Jan Lindsen - volgens mij een leraar die bij TTVN
speelde - weigerde tegen Jan te spelen omdat hij geen batje had met
twee verschillende kleuren rubber. Terwijl de rubbers toch identiek
waren, volgens mij speelde Jan in die tijd met een batje van 3,95 gulden
die hij had gekocht bij de Hema. Het batje dat Jan toen onder protest
heeft aangeschaft was veel duurder, maar hij won er helaas wel minder
partijen mee!
Als je met Cees de Gruijter competitie speelde, was je er bijna zeker van
dat je te laat kwam. Met zijn groene eend naar Nieuwkoop en om 21.15
uur aankomen, was geen uitzondering - sommige dingen veranderen
nooit!
Harrie van den Broek arriveerde een keer behoorlijk aangeschoten bij
een wedstrijd op vrijdagavond tegen Gouda. Hij werkte in die tijd in
Gouda en zou wel gelijk uit zijn werk naar het voormalige badhuis
komen waar Gouda speelde. Alleen werd de pitstop die hij in de kroeg
maakte hem bijna fataal. Na veel koffie won hij toch nog zijn laatste
partij, alleen was het meteen wel de laatste partij van teamgenoot Alan
Perry, Engelsen zijn toch eigenlijk maar vreemde mensen…
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Enkele anekdotes zijn natuurlijk door de tijd achterhaald. Harry is zijn
wilde haren (letterlijk) kwijt en is Vriend van Smash geworden. Jan is
met zijn inmiddels niet meer zo nieuwe batje weer een geduchte
tegenstander. En Cees komt redelijk op tijd binnen en is zelfs af en toe
op een maandagavond aan het trainen geslagen.
Ook voor mij is er het nodige veranderd. Na 35 jaar redelijk op de
achtergrond gebleven te zijn – competitie spelen en ‘eens in de veertien
dagen’ trainen – ben ik de laatste jaren ‘redelijk’ actief voor de
vereniging. Als lid van de werkgroep ledenwerving, als assistent van
trainer Marc en sinds januari 2012 als voorzitter van deze mooie
vereniging.



Tijdens de laatste clubkampioenschappen van 2015 met
Frank Mulder

Tafeltennis is dan misschien een raar spelletje, maar ik wil het nog
steeds voor geen goud missen.
Ab Muilwijk
* Trouwe lezers zullen dit verhaal herkennen, het origineel stamt uit
2012 en is hier en daar bewerkt en aangevuld
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Kleurplaat:

Kleur de tekening zo mooi mogelijk in en hang het op het prikbord in het
clubgebouw.
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Oud leden benaderd via Facebook:
Ongeveer twee jaar geleden kwam het idee op om onze oud-leden te
gaan benaderen. Goed plan maar hoe vind je die en hoe zien ze er
allemaal uit als je al zo lang uit het zicht bent van Smash. Ik heb die
taak op me genomen omdat ik als ik eerlijk ben wel erg veel oud-leden
me nog kan herinneren.
Via Facebook leek ons dit wel de geschikte mogelijkheid maar dan moet
je wel zelf eerst Facebook hebben. Nou ja dat hebben we dan ook gelijk
maar gedaan. Best leuk trouwens.
Op een zomeravond de laptop maar eens aangezet en de oud-ledenlijst
er bij gehaald. Het was een hele klus maar uiteindelijk heb ik ongeveer
een derde kunnen traceren. Heel belangrijk is natuurlijk wel dat de oudleden ook een Facebook account moesten hebben.
Door allerlei factoren heeft deze actie nog een jaar stil gelegen voordat
iedereen uiteindelijk een uitnodiging heeft ontvangen. Van een aantal
kreeg ik gelijk wel de acceptatie van het bericht maar van heel veel heb
ik nog niks gehoord. Je moet uiteindelijk ook wel willen en actief op
Facebook zitten anders komt het nog niet goed.
Toch heeft het resultaat gehad want twee oud-leden te weten Danny
van Gelder en Nils van der Waal zijn ‘Vriend van Smash’ geworden.

We blijven het proberen en gaan door tot we niks meer weten te
verzinnen. Mocht je oud-leden weten aarzel dan niet en neem contact
met ons op. Of laat het oud-lid zelf contact opnemen.
Peter van den Heuvel
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Hotel Restaurant Belvédère
Lekdijk West 4
2871 MK Schoonhoven
Tel: 0182-325222
Fax: 0182-325229
Email: info@hotelbelvedere.nl

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons!
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Jeugd:
Team 2 komt dit jaar uit in de Pupillen A. Voor sommige spelers te hoog
gegrepen en anderen die aardig tot goed mee kunnen komen. Vooral
nieuwkomer Kyan heeft het lastig maar hij is in ieder geval van de 0%
af. Wel leert hij veel en gaat goed vooruit. Ze staan momenteel samen
met Avanti en VVV op de laatste positie met 25 punten. Maurits speelt
momenteel 73%; Laurens 42%; Xander 28% en Kyan 7%.
Team 1 komt uit in de 3e klasse en worden als ze geen misstappen
maken kampioen. Hidde, Mick en Luuk kunnen deze klasse makkelijk
aan met percentages van respectievelijk 96%, 75% en 74%. Voor Stas
gaat het wat minder met 17%. Op 3 december om 10:00 uur spelen
beide teams thuis en zal hopelijk het kampioenschap binnen worden
gehaald. Bij deze een oproep aan iedereen die deze jongens eens wil
zien spelen en wil feliciteren.



Jeugdspeler Hidde die ook duo-competitie speelt met
Marc (teller), hier in actie bij Kwiek uit Waddinxveen

Hidde kunnen we wellicht twee maal feliciteren omdat hij bij de senioren
in de derde klasse duo competitie speelt en daar ook kampioen kan
worden.
Marc Reijerse
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Mijn tweede hobby:
Dit maal is het de beurt aan mij om een verhaal te schrijven over mijn
tweede hobby. Tja wat zal het zijn? Het klinkt raar, maar het is echt
waar, het is mijn werk en werkzaamheden.
Het begon allemaal op de basisschool. Ik als klein ventje wilde altijd
vrachtwagenchauffeur worden. Net als iedereen in de klas. Aangezien ik
thuis een mooie zandbak had waar ik me helemaal in uit kon leven, was
het al vreemd dat ik meestal ernaast in de grond zat te peuren. Mijn
moeder zei op een gegeven moment ook ‘je zou een goede tuinman
zijn’.
In de loop der jaren ging ik me steeds meer bezig houden met planten
en tuinen. Ik begon met zaaien, verpoten, stekken en vermeerderen van
planten. De keuze voor een vervolgopleiding was in groep 7 dan ook al
bekend: ‘ik word tuinman’!
Als enige van mijn klas ging ik na
de lagere school naar het
Wellantcollege in Ottoland. Een
school met meer aandacht voor
mensen met groene vingers en
landbouw. Hier heb ik vier jaar
gezeten. Ondertussen heb ik ook
een bijbaantje bij een tuinman
gezocht in plaats van bij de
supermarkt.
De beginselen van het hoveniersvak zijn voorbij gekomen en daarom
was het ook duidelijk dat de MBO-opleiding een hoveniersopleiding ging
worden. Dit heb ik 3 jaar gedaan in Gouda op het Wellantcollege. 3 jaar
lang vaktechnische onderwerpen, stage's en cursussen. Op mijn 19e
jaar was ik klaar met school en kon ik aan het werk.
Wat houdt hovenieren in? Eigenlijk is een hovenier een tuinman met
veel verstand van planten en tuinen. Het goed onderhouden van de
beplanting in de tuin is daarom ook de belangrijkste taak van een
hovenier. Tegenwoordig is een hovenier van alle markten thuis en
daarom is het zo leuk!
Een greep uit de werkzaamheden: aanleg en onderhoud van tuinen,
optimaliseren van borders, grasvelden en bomen, vlonders en
beschoeiingen maken, tuinhuisjes/overkappingen bouwen, bestratingen,
waterleidingsystemen/riool aanleggen, en tegenwoordig ook verticaal
daktuinen maken. Het werk is zo veelzijdig en je moet daarom van alle
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markten thuis zijn. Hiervoor gaan we ook nog wel eens naar
informatieavonden of beurzen om nieuwe dingen te leren of te
ontdekken.
Ik doe het werk inmiddels al ruim
10 jaar bij Hoveniersberdrijf Erik
Verhoef in Lopik. Hier heb ik ook
stage gelopen. Ik ben hier van
meewerkend hovenier inmiddels
doorgegroeid naar voorman
hovenier. Het leuke van het werk
bij dit bedrijf is dat we echt overal
komen, van plaatselijke zuiplap tot
misschien wel de meest
verdienende mensen van de
omgeving.
In het begin van 2016 heb ik een heftig ongeval gehad en hierdoor zag
ik mijn leven compleet veranderen. Na een ernstig trauma aan mijn
linkerhand waarbij ik drie vingers verloren ben, dacht ik ook even dat ik
mijn plezier in mijn werk zou verliezen. Hoe moet dit verder dacht ik?
Na een periode van ongeveer een half jaar fysio- en ergotherapie door
super goede mensen op de juiste plekken heb ik inmiddels mijn
werkzaamheden weer hervat.
Wonder boven wonder kan ik
nagenoeg alles weer doen.
Sommige dingen met een
hulpstuk (op maat gemaakte
polsbrace) en steeds meer dingen
op eigen kracht. Hierdoor heb ik
eigenlijk weer veel meer zin in de
werkzaamheden gekregen en is
de uitdaging elke dag weer de
klus te klaren.


De op maat gemaakte polsbrace

Tot en met de dag van vandaag geniet ik van het werk buiten. Elk
seizoen heeft z'n charmens. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen en
ik zal er ook nooit mee stoppen. De passie voor planten, bomen en
tuinen nemen ze mij niet meer af!
Stefan de Ruiter
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Barbecue 2016:
De jaarlijkse barbecue van de tafeltennisvereniging werd dit jaar
gehouden op zaterdag 3 september bij ons clubgebouw. Mede door het
goede weer en de hoge opkomst was het weer gezellig als vanouds,
zelfs ‘de verloren zoon’ Harry van den Broek was weer eens bij de club
te vinden.
Hieronder ziet u wat foto’s van deze fantastische dag.
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Wij willen iedereen bedanken voor de gezelligheid en die meegeholpen
heeft met de barbecue, met in het bijzonder Marc en Madeleine.
Tot volgend jaar!
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Mijn tijd bij de jeugd……door Mick:
Ik ben begonnen met tafeltennis toen ik 12 jaar was. In Italië op de
camping Norcenni Girasole in Toscane begon ik tafeltennis steeds leuker
te vinden. Elke week werden er in de middag tafeltennis toernooitjes
gehouden. Ik deed daar elke week aan mee, toen merkte ik dat ik het
een super leuke sport begon te vinden. Toen ik weer in Nederland was
begon ik met 4 proeflessen, een week later besloot ik om een
lidmaatschap aan te vragen.
Ik begon iedere week op dinsdag te trainen met een aantal kinderen.
Dat waren Laurens, Xander, Kyan en Danique. Later kwamen er nog wat
meer kinderen bij. Na een maand waren de clubkampioenschappen, ik
deed daar uiteraard aan mee. Ik zat er pas net op en ik dacht: ik moet
er niet teveel van verwachten.
De eerste ronde begon en ik zat met Kyan, Luuk en Xander in de poule.
Ik won van Kyan en Xander die er toen tegelijkertijd met mij op gingen.
Ik verloor van Luuk. Ik was door en won de kwart- en de halve finale.
Daar stond ik dan….. ik moest tegen Luuk in de finale en wist dat het
moeilijk ging worden.
Gelukkig kon ik wel weerstand bieden maar
hij was te goed. Luuk was dus
clubkampioen, ik was zeer tevreden met
een 2e plaats op de
clubkampioenschappen. Het nieuwe
seizoen begon weer, ik zat in het team met
Laurens en Xander, Danique en Anass
waren invallers. Het seizoen begon goed en
we wonnen vrijwel alles, de tijd vloog en
het einde begon in zicht te komen. We
stonden al veel punten voor en we
moesten nog een paar punten uitlopen en
dan waren we kampioen. En dat gebeurde,
we waren kampioen!


Het kampioensteam, Mick uiterst rechts

Nu zit ik er 1 jaar op en ik vind het nog steeds super leuk. Dit seizoen
zit ik in het team met Luuk, Hidde en Stas. We staan op dit moment
bovenaan, het wordt nog spannend wie er kampioen gaat worden.
Ik wil Marc speciaal bedanken voor alle trainingen die hij in zijn vrije tijd
geeft. Ook bedankt voor een paar privé trainingen die u mij heeft
gegeven.
Groeten Mick Eegdeman
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Babbeltje met… Luuk de Waal
Naam:
Bijnaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
School:
Bijbaan:
Vriendin:
Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:

Luuk de Waal
heb ik niet
09-03-2003
Schoonhoven
Willem de Zwijger
heb ik niet
heb ik niet
lid
zowel aanvallend
als verdedigend
Beste trainer:
Marc
Makkelijkste tegenstander: mijn vader
Moeilijkste tegenstander: Hidde
Hoe lang al lid:
1,5 jaar
Merk batje:
Tiga
Merk rubber:
Game11
Ambities in de
tafeltennissport:
zo hoog mogelijke
klasse spelen
Mooiste sport
na tafeltennis:
voetbal
Hoogtepunt:
4e plaats op een toernooi in Rotterdam
Dieptepunt:
heb ik niet
Groene of blauwe tafel:
maakt niet uit, liefst groene
Witte of oranje bal:
witte
Warme of koude zaal:
warme
Tot 11 of tot 21:
tot 11
Hobby’s:
voetballen, gamen, met vrienden
afspreken
Eten:
pizza
Drank:
cola
Vakantie:
Frankrijk
Wat zou je graag
veranderen bij Smash:
niets, alles is goed
Meest opmerkelijke
nieuwsfeit:
Donald Trump is president van de VS
Levensmotto:
geniet van het leven
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