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Van de voorzitter: 
 
Smash KC investeert in duurzaamheid… 

Dit was begin dit jaar het onderwerp van een brief gericht aan het 

Rivierenlandfonds. Deze stichting ondersteunt maatschappelijke 
activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, 
educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds 
hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving 
op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving 
versterken.  

Zo heeft onze vereniging - mede dankzij de hulp van de stichting - in de 
loop der jaren een tafeltennisrobot aangeschaft, een vierde 
tafeltennistafel en de trainerscursus voor onze jeugdtrainer bekostigt. 

 
Eind vorig jaar hebben wij besloten tot de aanschaf van LED-verlichting 
voor de speelzaal, kantine, kleedkamers, zelfs de buitenlamp is voorzien 
van LED. Een behoorlijke investering -LED is relatief duur- maar wel  
een die zich in enkele jaren terugverdient. 
 

Toen in het weekend dat ik weer moest gaan zitten voor mijn voorwoord 
er een brief van het Rivierenlandfonds door de brievenbus kwam, met 
daarin het mooie bericht dat wij ook voor deze investering in 

duurzaamheid een helpende hand kregen, was het onderwerp van mijn 
voorwoord snel bepaald.  
 
Want natuurlijk zijn we een kleine vereniging die misschien geen gekke 

dingen op financieel gebied kan doen, maar dankzij deze subsidie 
kunnen wel toch vaak iets extra’s doen. Voor de (jeugd)leden - of in dit 
geval voor de duurzaamheid van ons eigen gebouw. 
 
 
 
Dank hiervoor! 

 
 
 
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 

 
 

Mededelingen van het bestuur: 
 
Noteer alvast in uw (digitale) agenda: 

 
Onderhoudsdag 
 
De jaarlijkse onderhoudsdag vindt plaats op zaterdag 13 mei. Aanvang 
09.00 uur, de koffie staat om 08.30 uur klaar. Hoe meer vrijwilligers er 
zijn, hoe sneller we weer naar huis kunnen. Ook junioren en hun ouders 

zijn van harte welkom om een steentje bij te dragen! 

 
BBQ 
 
Noteer alvast zaterdag 26 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 en ook onze junioren 

kunnen deelnemen aan deze BBQ! 
 
De kosten bedragen 10 euro per persoon, junioren betalen 5 euro.  
Tijd: van 17.00 tot 20.00 uur. 

 
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. 
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Was 

 
In het ‘stookhok’ hangt een plastic tas, hier kunnen de vuile 
vaatdoeken, theedoeken en handdoeken worden gestopt. 
 

Bonnetjes 
 
Het is niet de bedoeling dat er onbetaalde bonnetjes in de portemonnee 
blijven zitten. Het kan een keer gebeuren dat je geen geld bij je hebt, 
maar maak er geen gewoonte van! 
 
Algemene mededelingen 

 

 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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Nieuwe/gestopte leden: 
 
Gelukkig zijn er weer wat nieuwe gezichten bij de senioren te 
bewonderen: het gaat om Dennis Geestman, Jet Kranendonk en Akar 
van der Heul.  

 
Bij de jeugd is Willemieke Vroegindeweij lid geworden. Allen, welkom bij 

onze geweldige vereniging! 

 
Helaas hebben er 2 junioren zich afgemeld: Hessel Kruijt en Laurens van 
Roest. Hessel en Laurens, hopelijk zien we jullie in de toekomst nog 

eens terug! 

 
Desalniettemin een positieve balans van +2 leden. 
 
 
Nieuwe seniorleden   Nieuwe jeugdleden 
Dennis Geestman   Willemieke Vroegindeweij 

Jet Kranendonk      
Akar van der Heul      
      
Gestopte seniorleden  Gestopte jeugdleden 
-     Hessel Kruijt 
      Laurens van Roest 

 

 

 
Wist u dat… 

 
 Martin niet alleen de hekjes tussen de tafels omver loopt, maar 

ook kan hooghouden 
 Ron officieel Ronnie heet 
 Marc gaat trouwen 
 Jasper zijn faam als superinvaller maar blijft waarmaken 
 De jongste Vriend van Smash 4 maanden oud is 
 Dit de jongste vriend ooit is 
 Het op de recreantenavond steeds drukker en nóg gezelliger 

wordt 
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Verslagen senioren competities najaar 2016: 
 
Team 1 regulier  
 
Nadat we in de voorjaarscompetitie met vlag en wimpel kampioen waren 
geworden in de derde klasse dachten we wel dat we een kans zouden 
maken om er in ieder geval in te blijven, nou dat hebben we 
geweten………. 

 
De eerste wedstrijd starten we met een 6-4 overwinning, dit kwam 
vooral omdat Marc inviel, er 3 won en ook een bijdrage had voor de 
winstpartij in de dubbel. Een 6-4 overwinning in de eerste wedstrijd, dat 
smaakt naar meer........... 

 
De tweede wedstrijd was uit tegen Dordrecht, we gingen er kansloos 

met 9-1 af. Dit kwam mede doordat Sjaak geblesseerd raakte aan zijn 
schouder, mocht dit niet gebeurd zijn hadden we ook zeker verloren 
maar hadden we misschien nog wel een paar punten meer behaald. 
 
De rest van de wedstrijden hebben we met een invaller gespeeld en 
helaas niet veel punten behaald. De zevende wedstrijd was weer thuis 
tegen Dordrecht en Sjaak deed gelukkig weer mee, hij won alle drie zijn 

wedstrijden en met een gelijkspel waren we dan ook best tevreden, 
hoewel ik er zelf geen één won die avond.  

 
Uit bij TaLaNi ging het helaas weer mis voor Sjaak, weer liep hij een 
blessure op aan zijn schouder, of anders gezegd: de eerdere blessure 
die hij had verergerde. De rest van het seizoen heeft Sjaak niet meer 

meegedaan en dat merkte we wel, zonder daarmee de invallers tekort te 
doen. 
 
Desalniettemin hebben we wel elke wedstrijd ons best gedaan en zijn 
uiteindelijk met 27 punten laatste geworden en gedegradeerd naar de 3e 
klasse. Hopelijk winnen we in deze klasse weer onze partijen  en komt 
het plezier in het spelletje terug. 

 

We willen iedereen bedanken die dit seizoen is ingevallen: Marc, Rokus, 
Remco en Hidde. De tweede klasse bleek voor ons allemaal een stap te 
hoog, al komt het voor mij persoonlijk (mede) vanwege te weinig 
trainen, ik ben voornemens om (af en toe) te komen trainen, al is het 
natuurlijk geen garantie dat ik dan de tweede klasse wel aan zou 
kunnen. Op naar volgend seizoen! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Robin van Randwijk 



- 9 - 

Team 1 DUO 

 
Marc en Hidde werden kampioen in de 3e klasse poule E met 37 punten, 
een geweldige prestatie! De heren zijn hiervan nog steeds in 
feeststemming en zijn zodoende vergeten een verslag in te leveren. 

 
Team 2 regulier 

Team bestaan uit: Remco, Ewoud, Arjan, Stefan en Peter. 

Tegenstanders: ATTC 2, Vriendenschaar 8, Pitt b75 8, Top 4 en 
Alexandria 11. 

Vanaf het begin van deze competitie liet Remco zien wat hij in zijn mars 
had en maakte voor het team de meeste punten waarbij hij slechts 1 
keer Tegen Alexandria niet helemaal lekker in zijn vel zat en er maar 1 
wist te winnen. Van de 21 partijen heeft hij er 18 gewonnen. 86% winst 
dus. 

Arjan heeft 2 keer mee gedaan waarbij hij zelfs tegen Top een hattrick 
maakte. 6 wedstrijden gespeeld en er 4 van gewonnen. 67% winst. 

Stefan deed slechts 1 keer niet mee. Van de 27 partijen won hij er 14. 
Gedurende de competitie kwam hij steeds beter in zijn spel. 52% winst. 

Peter speelde 15 partijen en won er 7. Winst 47% waarbij aangetekend 
moet worden dat hij bij de laatste wedstrijd met zijn gedachten 
waarschijnlijk al op Kreta zat. 

Ewoud speelde ook 15 wedstrijden en won er helaas maar 4. Winst 23% 
en gaf wel aan dat hij ondanks dat heel lekker gespeeld had. 

Van de 10 dubbels werden er 7 gewonnen dus weer een sterke 
voorstelling. 70% winst. 

We hebben 2 keer Jasper als invaller mogen verwelkomen en hij zorgde 
voor 2 punten. 33% winst. 

Aan het eind van de competitie stonden wij op de 3e plaats met 57 
punten. Een prachtig resultaat. 

 

Peter de Heij 
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Team 3 regulier  

 
Even goed in mijn herinnering spitten. We eindigde voor eerst in jaren 

op de 3e plaats, dik achter kampioen Vriendenschaar en ISV Gouda. Hoe 
dit komt is voor mij een raadsel, misschien omdat wij allemaal een 
jaartje ouder worden, misschien omdat we Jasper niet gevraagd hebben 
(altijd goed voor een 100% score), misschien omdat ik na 30 jaar met 
een nieuw batje ben gaan spelen, die ik 10 jaar geleden van mijn zoon 
Guido heb gekregen, we zullen het allemaal nooit weten. 
 

Het ligt in ieder geval niet aan onze inzet, die is zoals gewoonlijk 120%. 
Het kan ook zijn dat ik het idee had dat trainen je beter maakt. 
Waarschijnlijk is dit in het algemeen zo, maar dit is helaas niet op mij 

van toepassing, want ik heb na een zomer van heel intensief trainen nog 
nooit zo’n slecht percentage gehaald. 
 
Ik ben nu wat minder gaan trainen en hoop dat hierdoor mijn resultaten 

weer de goede kant opgaan. 

 
Cees de Gruijter 
 
 

Eindstanden senioren najaarscompetitie 2016 
 

  

3e klasse poule E (DUO)  2e klasse poule D 
         
Smash KC 1 10 - 37  Shot ’65 4 10 - 73 

Flamingo’s 2 10 - 28  TaLaNi 1 10 - 72 
Kwiek 1 10 - 27  Alexandria ’66 6 10 - 57 
TZM 1 10 - 20  Lekpongers 1 10 - 38 
Dordrecht 5 10 - 19  Dordrecht 1 10 - 33 
NS Rotterdam 1 10 - 19  Smash KC 1 10 - 27 

         

4e klasse poule D   5e klasse poule D 
         
Alexandria ’66 11 10 - 77  Vriendenschaar 11 10 - 74 

Vriendenschaar 8 10 - 62  ISV Gouda 1 10 - 68 
Smash KC 2 10 - 57  Smash KC 3 10 - 56 
ATTC Evo-Repro 2 10 - 49  TOP 6 10 - 47 
TOP 4 10 - 32  Kwiek 5 10 - 31 

Pitt ’75 8 10 - 23  Reeuwijk 5 10 - 24 

         



- 11 - 

Peet bedankt! 
 
Eind vorig jaar is Peter de Heij gestopt met zijn 
(bestuurs)werkzaamheden voor onze club. Hij gaat regelmatig naar een 
goede vriendin op Kreta, en dit valt slecht te combineren met het 
(wedstrijd)secretariaat en barinkoop en alle andere dingen die hij de 
afgelopen jaren allemaal voor de club deed. 
 

 
 
Voor het bestuur reden om hem onlangs in het zonnetje te zetten, Peter 
weet wel raad met een glaasje rode wijn ;-) Gelukkig blijft Peter wel een 
balletje slaan als hij in Nederland is. 
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Mijn tafeltennisverhaal: 
 
Een kleine 30 jaar geleden, in 1988, ben ik lid geworden van Smash. 
Toen nog gevestigd in de Spoorstraat. Als twaalfjarige brugklasser leek 
het mij wel leuk om te gaan tafeltennissen. Daarvoor had ik tafeltennis 
regelmatig als campingsport beoefend. Dus helemaal onervaren was ik 
niet. Al vrij snel ging ik competitie spelen in de 4de klasse bij de Jeugd 
in team 5 (!). Een aantal competities in de 4de klasse gespeeld, maar 

veel teamsuccessen werden toen niet echt geboekt. Totdat broer Rokus 
en Arjan Zijderlaan ook lid werden van Smash. Met z’n drieën vormden 
we een team. Toen begonnen eigenlijk de gloriejaren.  
 
We begonnen te winnen en gingen meer trainen. We trainden ook op 

maandagavond met de senioren. Ik heb in die periode talloze potjes 
gespeeld tegen onder andere Henk, Sjaak, Peter, Arie, Ab, Harry v/d 

Broek, Robert Stigter, etc.  
 
In een relatief korte tijd doorliepen we de regionale klassen en 
belandden we in de 1ste klasse! Het hield niet op. We werden direct 
kampioen en promoveerden naar de landelijke klasse (C). Ik kan me 
herinneren dat we onder andere gespeeld hebben in Medemblik, 
Zaandam, Almere, Beverwijk, Oosterhout (Gld.) en andere uithoeken. 

We hebben twee competities gespeeld en beide keren gehandhaafd.  
 

Toen bereikte ik de senior gerechtigde leeftijd. Behalve het tafeltennis 
was in die periode ook vooral lol en gezelligheid in de Spoorstraat, met 
name op vrijdagavond. Smash was een ware concurrent van menig 
lokale kroeg. De meeste jongelui hadden weinig tot niets met 

tafeltennis. Dat wekte overigens regelmatig de nodige irritatie op bij de 
tegenstanders van het eerste seniorenteam, dat op vrijdagavond thuis 
speelde. 
 
Kort na mijn tijd als junior ben ik toegetreden tot het eerste team bij de 
senioren. Het team bestond toen uit Henk, Peter, Cees Faaij, Leon Moor, 
en ik. We speelden toen in de eerste klasse promotie en hebben toen 

tegen veel regionale, bekende helden van weleer getafeltennist. Het was 

een pittig niveau en hadden grote moeite om te handhaven. We waren 
in ieder geval altijd heel laat thuis van de competitiewedstrijden, ook 
doordeweeks. In die periode studeerde ik en Henk voelde zich nog wel 
eens schuldig om mij doordeweeks om 2 uur ’s nachts thuis af te zetten. 
Is allemaal goed gekomen, Henk! Op de terugweg een broodje shoarma 
was vaste prik . 
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Later werd ook broer Rokus senior. Toen heb ik een stapje terug gedaan 

en een competitie met gespeeld met Ed van Wijngaarden (helaas veel te 
vroeg overleden), Arjan Sieverink en Rokus. Mij staat bij dat we 
kampioen werden, maar zeker weten doe ik dat niet. 
 

Na het uitstapje in de derde klasse ben ik teruggegaan naar het eerste 
team, dat toen verder bestond uit Peter, Henk en Rokus. We speelden in 
die periode eerste klasse promotie in de regio Holland West. Na verloop 
van tijd kwam Hans Tigges uit Benschop ons versterken. We 
degradeerden op een gegeven moment vanuit de eerste klasse 
promotie. Door de vele verloren potjes daalde mijn motivatie  
behoorlijk.  

 

In die periode wilde Sjaak weer competitie gaan spelen. Samen met 
Henk, Sjaak en kort daarna ook Arie hebben een team gevormd en 
kwamen we uit in de tweede klasse. Eigenlijk hebben we jarenlang op 
dat niveau gespeeld. We bungelden tussen de Goudse competitie en 
Holland West. Vergelijkbaar met teams als TOP 2, Flamingo’s 1 en Kwiek 

2.  
Ook weer veel 
gelachen; een kleine 
anekdote. In die tijd 
golfde ik ook. Dat 
wilden Arie en Sjaak 
ook wel eens 

proberen. ’s Avonds 
na 12 in een 
woonwijk (!) in Gouda 
mijn golfclubs uit de 
auto gehaald en 
afslaan dus. Sjaak 
lukte het verdraaid 

goed, maar Arie kreeg 
de bal niet weg. Hij 
bleef maar over de 
bal heen maaien…. 

We hebben het er 
later nog vaak over 

gehad. 
 
Op een gegeven 
moment werden we 
na het vertrek van 
Hans en het vertrek van Peter naar Top weer het eerste team. Rokus 
deed af en toe weer mee en de cirkel was weer rond. Een van de laatste 

opmerkelijke wedstrijden is de wedstrijd dat ik met Sjaak (we waren 

● V.l.n.r. Henk Beljaars, Arie Kruijs, 
Pieter van der Bas en Sjaak Ouwerkerk 
tijdens het Kersttoernooi van 2005. 
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maar samen) gelijk speelden tegen Dordrecht. Uiteindelijk ben ik in het 

voorjaar van 2009 gestopt met competitie spelen.  
 
De laatste jaren ben ik eigenlijk alleen nog maar actief geweest tijdens 
de clubkampioenschappen in de dubbel. Misschien heb ik met de dubbel 

wel de grootste successen uit mijn tafeltenniscarrière geboekt. Ik weet 
echt niet hoeveel keer ik de afgelopen twintig jaar met Rokus de titel 
gewonnen heb, maar het zijn er behoorlijk wat geweest. Ik denk een 
keer of 8 à 9. Ooit heb ik één keer met iemand anders gedubbeld. Dat 
was een gelegenheidsdubbel met Cees Faaij. Cees en ik hadden allebei 
twee jaar niet gespeeld en toch wonnen we titel. Voor mij nog steeds 
onbegrijpelijk.  

 

De laatste jaren ben ik weinig in het clubgebouw geweest. De keren dat 

ik er was, werd ik altijd warm onthaald. Steeds had ik het gevoel dat ik 
er nog altijd bij hoorde, het échte verenigingsgevoel! Dat is grote 
klasse, ga zo door Smash! Vanaf 1 januari 2017 heb ik mijn 

lidmaatschap omgezet in donateurschap. Heb nog wel de ambitie om 
een keer clubkampioen in de dubbel te worden. I’ll be back!! 
 
Pieter van der Bas  

● Pieter en Rokus van der Bas, na weer een prijs in het 
dubbelspel bij het clubkampioenschap. 
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Kersttoernooi 2016: 
 

Op zaterdag 17 december stond het jaarlijkse clubkampioenschap weer 
op het programma. Hoewel de opkomst niet heel hoog was, is het toch 
altijd weer één van de gezelligste dagen van het jaar op de vereniging. 

Na de poulewedstrijden gingen in 
de B-poule de volgende mensen 
naar de halve finales: Hidde 
Kraaijveld, Jasper Stetter, Cees 
de Gruijter en Rob Stremme.  

In de A-poule waren de halve 

finalisten Ab Muilwijk, Robin van 
Randwijk, Frank Mulder en Marc 
Rijerse. 

 

Voordat de halve finales gespeeld werden werd er eerst gedubbeld. Hier 
gingen de volgende duo’s naar de halve finales: Robin van 
Randwijk/Martijn Duk, Arie Kruijs/Marc Rijerse, Ab Muilwijk/Frank 
Mulder en Cees de Gruijter/Rob Stremme. 

 

De finale bij de dubbel ging tussen Arie/Marc en Ab/Frank. De 

dubbeltitel was -na een heuse thriller- voor Frank en Ab, die Arie en 
Marc wisten te verslaan. 

De finale bij de - poule ging uiteindelijk tussen Jasper en Hidde. Hidde 

won uiteindelijk heel knap van Jasper en mag zich clubkampioen van de 
B-poule noemen. 
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De finale bij de A-poule ging tussen Marc en Frank, Frank is vriend van 

Smash maar speelt bij TOP. Frank won in de finale van Marc, al leek het 
daar in het begin niet op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioen worden bij Smash betekent een rondje voor iedereen die 
er nog is, en dat gebeurde uiteraard. Al met al was het weer een 
gezellige dag! 

 

 

 

 

 
 

 
Volgend jaar ergens in december zal het clubkampioenschap weer zijn, 
we kijken er alweer naar uit! 
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Jeugd: 

 

Het 1e jeugdteam werd afgelopen seizoen kampioen in de 3e 
klasse poule B. 

In de laatste week van de competitie heeft het 1e team met 

9-1 gewonnen. Aangezien ze aan 2 punten genoeg hadden 
was het al vrij vroeg feest in de zaal aan de Vlisterweg te 
Schoonhoven. Mick Eegdeman en Hidde Kraaijveld bleven 
ongeslagen en Luuk de Waal won tweemaal. De vierde man 
Stas Boulytchev speelde ditmaal niet. 

 

Het tweede jeugdteam, bestaande uit Maurits Meijvis, Laurens van 

Roest, Xander Buijserd en Kyan Gallegos-Gonzalez werd 5e in de 
Pupillen A poule A. 

 

 

 

  

● V.l.n.r. Mick, Stas, trainer Marc, Hidde en Luuk vieren feest. 
 



- 19 - 

 
 

 
 
 
 

 

 

Hotel Restaurant Belvédère 
 
Lekdijk West 4  
2871 MK Schoonhoven 
Tel: 0182-325222 

Fax: 0182-325229 
 
Email: info@hotelbelvedere.nl 

  

 

 
 

Adverteren 

doet begeren 
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Eindstanden junioren najaarscompetitie 2016 

 

Hidde clubkampioen junioren 

 

Zaterdag 10 december zijn 
de clubkampioenschappen 
voor de junioren gespeeld. 
Er werd gespeeld met 
twee poules van vijf 
deelnemers. De betere 
junioren waren ingedeeld 

in de A-poule. In beide 

poule was er helaas geen 
plek voor de nummer 5 in 
de volgende ronde. 
Daarom speelden we ook 
nog een aantal dubbel 
wedstrijden. De duo's 

werden gevormd met de 
nummer 1 van de A-poule en de nummer 5 van de B-poule. De nummer 
2 van de A-poule met de nummer 4 van de B-poule. Et cetera. 

Na de dubbel wedstrijden werd er gestreden om de prijzen in beide 
poules. In de B-poule won Kyan van Teye en Bjarne van Danique. Kyan 

won vervolgens van Bjarne met 11-1, 7-11, 11-4 en 11-1 en werd 
zodoende eerste in de B-poule. 

In de A-poule won Hidde de finale met dikke cijfers van Mick: 11-6, 11-
4 en 11-3. In de B-poule won Kyan in de eindstrijd van Bjarne met 11-
1, 7-11, 11-4 en 11-1 en werd zodoende eerste in de B-poule. 

De middag werd traditioneel afgesloten met friet en snacks.  

  

 
3e klasse poule B  

  
Pupillen A poule A 

         

Smash KC 1 10 - 76  Rijnsoever 6 10 - 92 
Taveba 4 10 - 66  Taveba 5 10 - 68 
Alexandria ’66 3 10 - 66  TOP 1 10 - 37 
VVV 6 10 - 50  Avanti 3 10 - 36 
Overschie 1 10 - 21  Smash KC 2 10 - 31 
HTTV-070 4 10 - 21  VVV 10 10 - 26 
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Jeugdlid vertelt: 
 
Tijdens de zomervakantie ben ik samen met een vriend gaan 

tafeltennissen. Omdat ik het een super leuke sport vond, ben ik op 
tafeltennis bij Smash KC gegaan. 
  
Toen ik begon was iedereen super goed maar inmiddels kan ik nu zelf 
ook al een leuk balletje slaan. Door de wekelijkse training van Marc leer 
ik steeds meer waardoor ik nu ook al kan spinnen, smashen en nog veel 
meer technieken. In de kerstvakantie ben ik samen met Luuk en Hidde 

op tafeltenniskamp in Dordrecht geweest waar ik ontzettend veel van 
geleerd heb en zeer leuke en gezellige dagen heb gehad. De extra 
speelavond op donderdag pak ik ook altijd mee want dan kan ik weer 

lekker tafeltennissen met onder andere Kyan en Matthias. Als ik tijd heb, 
kom ik op zaterdag graag kijken zodat ik daar ook beter van kan 
worden.  
 

Ik hou van tafeltennis en het is hier super leuk, kom jij ook? 
 

Bjarne van den Haselkamp 
 

 
●Bjarne (links) in actie tegen Kyan.  
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Kleurplaat: 
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Wie ben ik? 
 
In deze nieuwe rubriek zijn twee leden van Smash gecombineerd tot 1. 
Hebt u enig idee wie dit zijn? Op de laatste pagina van dit clubblad treft 
u de oplossing. 
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Babbeltje met… Jet Kranendonk 
 
Deze keer een babbeltje met een nieuw gezicht op de donderdagavond. 

 

● Jet (tweede van links) aan het dubbelen Martin, Jasper en 
Louis. 
 

Naam:    Jet Kranendonk. 
Bijnaam:    Get. 
Geboortedatum:   06-04-1997. 
Woonplaats:   Ammerstol. 
Werk/gepensioneerd:  Autorijschool Marcel Knoop. 
Functie bij Smash:   Speler. 

Soort tafeltennisser:  Beheerst. 

Beste speler:    Akar van der Heul. 
Makkelijkste tegenstander: Mezelf. 
Moeilijkste tegenstander: Alle anderen want ik ben beginner. 
Hoe lang al lid:  Sinds 1 december 2016. 
Merk batje:    Donic. 
Merk rubber:    2.0 backhand max voorhand. 

Ambities in de 
tafeltennissport:   Nederlands kampioen worden. :-) 
Mooiste sport na 
tafeltennis:    Freerunning. 
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Hoogtepunt:    Het halen van mijn rijbewijs zodat ik nu 

     zelf naar de vereniging kan rijden. 
Dieptepunt:    Die moet nog komen. 
Groene of blauwe tafel:  Groen. 
Witte of oranje bal:   Wit. 

Warme of koude zaal: Koude zaal. 
Tot 11 of tot 21:   Tot 11 is makkelijker tellen. 
Hobby’s:    Auto rijden, tafeltennissen, uitgaan. 
Eten:     Thais eten: ‘ratna’ heet het. 
Drank:    Dubbeldrank perzik. 
Mooiste vrouw:   Miley Cyrus. 
Vakantie:   Ibiza. 

Wat zou je graag 

veranderen bij Smash:  Een ballen automaat. 
Meest opmerkelijke 
nieuwsfeit:    9-jarige jongen maakt een nachtelijk rit 
     in moeders auto. 
Bewondering voor:   Mensen die zich inzetten voor 

     zwerfhonden. 
Levensmotto:   Geloof in jezelf. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
Brood- en Banketbakkerij 

 
 

Lopikerstraat 54 Tel. 0182 382654 
Schoonhoven 
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- 28 - 

Oplossing Wie ben ik? 
 
 

Velen van u hadden waarschijnlijk al een vermoeden en bij deze kunnen 
we het bevestigen: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stefan de Ruiter en Wil Goudriaan! 

 
Volgend clubblad weer een nieuwe foto! Wil je in deze rubriek, heb je 

een suggestie of wil je niet in deze rubriek? Laat het de redactie weten. 






