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Van de voorzitter:
‘Eindelijk Thuis’?
Allereerst wil ik alle leden, ouders, sponsors en vrienden van Smash een
gezond en sportief 2018 toewensen. We gaan er weer alles aan doen om
er een mooi jaar van te maken. Ik schrijf dit voorwoord echter wel met
gemengde gevoelens, aan de hand van de tekst op onze homepage wil
ik dat nader aan u uitleggen.
Onze vereniging is in 1968 opgericht uit een fusie tussen Smash en
Jonge Strijders en bestaat dit jaar 50 jaar. Via een waar nomaden
bestaan door Schoonhoven heeft Smash sinds medio 2000 zijn
definitieve plek gevonden en is zij ‘Eindelijk Thuis’.
Het positieve nieuws: dit jaar bestaat onze mooie vereniging 50 jaar en
zullen we dit heuglijke feit op bescheiden schaal gaan vieren. Het
negatieve nieuws: het bord boven de ingang van het clubgebouw
‘Eindelijk Thuis’ hangt niet zo vast als we altijd gedacht hebben.
Wat is er aan de hand? Eind vorig jaar kwamen we er achter dat de
gemeente bezig is met plannen om het bedrijfsterrein SchoonhovenNoord aan te pakken. Het bedrijfsterrein is onderhevig aan verval,
verpaupering en in toenemende mate aan leegstand. De gemeente wil kort door de bocht - hier woningen en sociale voorzieningen voor in de
plaats. Een nieuwe school op een andere locatie en de sloop van de
oude school maakt onderdeel uit van deze plannen. Inmiddels is de
gemeente er achter gekomen dat er naast de school ook nog een
tafeltennisgebouw staat!
De eerste gesprekken hebben bij het verschijnen van het clubblad
inmiddels plaatsgevonden, hopelijk wordt snel duidelijk wat dit voor
onze vereniging gaat betekenen. Als bestuur zullen we er alles aan doen
om ons mooie clubgebouw te behouden, en anders een minimaal
gelijkwaardig gebouw op een andere locatie. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
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:
Voortaan zullen we zo veel mogelijk gaan werken met een jaarkalender,
zodat de belangrijke evenementen van onze vereniging in een
vroegtijdig stadium bekend zijn. Voor sommige evenementen hebben we
vrijwilligers nodig: hoe meer, hoe beter 😉
•
•
•
•
•
•
•

Koningsspelen:
Onderhoudsdag:
BBQ:
Clubkampioenschappen senioren:
Clubkampioenschappen junioren:
Nieuwjaarsreceptie:
Algemene Ledenvergadering:

vrijdag 20 april 2018
zaterdag 19 mei 2018
zaterdag 25 augustus 2018
zaterdag 15 december 2018
zaterdag 22 december 2018
zaterdag 5 januari 2019
dinsdag 15 januari 2019

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.

-5-

Nieuwe/gestopte leden:
Bij de jeugd is Noah Taheij lid geworden. Bij de senioren zijn Arnold de
Jong en John van Tuyl lid geworden. Noah, Arnold en John, welkom bij
onze geweldige vereniging!
Helaas hebben Arie Kruijs, Rokus van der Bas, Ewoud van den Dool en
Sjaak Ouwerkerk zich afgemeld als lid, hopelijk zien we jullie in de
toekomst nog eens terug!
Nieuwe seniorleden
Arnold de Jong
John van Tuyl

Nieuwe jeugdleden
Noah Taheij

Gestopte seniorleden
Arie Kruijs
Rokus van der Bas
Ewoud van den Dool
Sjaak Ouwerkerk

Gestopte jeugdleden
-

Wie ben ik?
In deze nieuwe rubriek zijn twee leden van Smash gecombineerd tot 1.
Heeft u enig idee wie dit zijn? Verderop in dit clubblad treft u de
oplossing.
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Wist u dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smash weer heeft deelgenomen aan de braderie in
Bergambacht;
De oudste zoon van Stefan een lekkere babbel heeft;
Arjan een huis gekocht heeft;
De recreanten weer zijn gaan biljarten;
Marc getrouwd is;
Jasper zijn status als ‘superinvaller’ weer heeft waargemaakt;
Er weer een barbecue geweest is;
Marc een broer heeft die Marcel heet;
Carola weer de hapjes tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft
verzorgd;
Frank Mulder clubkampioen is
geworden bij de senioren;
De ledenvergadering weer is
geweest;
Robin vlakbij Smash woont;
Hij inmiddels al een keer is komen
trainen;
Jake nog steeds graag voorzitter
(chairman) wil worden;
Zijn familie de bijnaam ‘terrible
Constable’ heeft;
Hoe langer je lid blijft, je vanzelf in
het eerste komt;
Team 1 van de jeugd kampioen is geworden;
Zij hierdoor promotieklasse gaan spelen;
Mick Eegdeman clubkampioen bij de junioren is geworden;
De recreanten trainen met 2 hekjes die op elkaar staan;
Remco steeds smaller wordt;
Peter ‘S’ vloeiend Noors en Grieks spreekt;
Arnold aan airsoften doet;
Verderop in dit clubblad hier alles over te lezen is;
Ron ook wel ‘Heintje Davids’ wordt genoemd;
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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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Barbecue:
Smash heeft traditiegetrouw weer een barbecue georganiseerd voor
haar leden en donateurs. Onze dank gaat in het bijzonder weer uit naar
Marc en Madeleine voor het verzorgen van de BBQ!
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Tot zaterdag 25 augustus op de jubileum BBQ!
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Verslagen seniorencompetities najaar 2017:
Smash 1
De eerste wedstrijd uit tegen Vriendenschaar werd meteen al verzet.
Het werd een dag eerder gespeeld, op een donderdagavond, in plaats
van vrijdagavond. Nu is de zaal bij Vriendenschaar op z’n zachtst gezegd
niet mijn favoriete zaal, en al helemaal niet als je er alleen moet
spelen… We speelden onder andere tegen het broertje van Nadia de
Bruin, beter bekend als de ‘Josha’, we gingen kansloos met 9-1
onderuit tegen de latere kampioen.
In de tweede wedstrijd behaalden we een knappe 6-4 zege tegen
Reeuwijk. Daarna moesten we uit naar NTTC waar we met 6-4 verloren
maar waarbij Jasper knap een partij won. Hierna moesten we weer uit
spelen, ditmaal bij Pitt, waarbij we een knappe 7-3 overwinning
boekten. Arjan was dichtbij een overwinning maar helaas kon hij net
geen partij in winst omzetten, desalniettemin bleef het nog lang onrustig
in Capelle…
De vijfde wedstrijd was gelukkig weer thuis, ditmaal tegen Trefpunt uit
Krimpen. Doordat de trots van Zuid weer eens Champions League
speelde, deed ik niet mee die avond. Ab, Arjan en Hidde
wonnen alle drie één partij. Hierna weer een thuiswedstrijd
tegen Vriendenschaar, mede doordat de samenstelling van
de ploeg uit Gouda anders was en wij zelf een stuk beter
speelden werden er vier punten behaald die avond.
De zevende partij was uit tegen Reeuwijk, waarbij we met 7-3 verloren
maar er erg veel tegen zat, een gelijkspel had er zeker in gezeten. De
achtste wedstrijd was weer tegen NTTC, ditmaal thuis waarbij Jasper
weer inviel en weer een partij in winst wist om te zetten. Ook de dubbel
en één partij van mijzelf werden in winst omgezet, meer zat er niet in
die avond: 7-3 verlies.
De een na laatste wedstrijd was weer thuis, tegen Pitt. Net als uit werd
er ook thuis met 7-3 gewonnen, waarbij de voorlaatste plaats ons niet
meer kon ontgaan…
De laatste wedstrijd was weer uit tegen Trefpunt, ‘om des keizers
baard’, hier werden twee punten behaald. We zijn deze competitie als
vijfde geëindigd met 40 punten. Jasper, bedankt voor de invalbeurten!
Mvg,
Robin van Randwijk
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Team 2 regulier
Beste tafeltennisvrienden.
De najaarscompetitie was voor ons team er één van hoogte- en
dieptepunten. Zo wonnen we thuis van ATTC 3 (de latere kampioen)
met 6-4, maar gingen in Alphen aan den Rijn met 9-1 ten onder, met
als enig hoogtepunt dat ik Dennis de Greven van zijn 100% haalde.
Thuis werd van Reeuwijk 4 met 2-8 verloren. Hier kreeg ik het voor
elkaar om alles te verliezen; een zwarte bladzijde in mijn carrière! In de
uitwedstrijd speelden we echter gelijk met 5-5.
Ook tegen Top 5 het zelfde liedje; uit verloren we met 8-2 en thuis
wonnen we met 7-3. Uiteindelijk belanden we met deze wisselvallige
resultaten op een voor ons beschamende 4e plaats.
Aan onze spelcapaciteiten kan het absoluut niet gelegen hebben, het
kan niet anders dan dat het tussen de oren zit. We moeten het nog
overleggen maar misschien moeten we een haptonoom aantrekken om
ons weer op de rails te krijgen. De gemeente Krimpenerwaard zal vast
hier of daar nog wel een subsidiepotje voor dit soort ernstige gevallen
achter de hand hebben.
Zo niet dan moeten we als team maar een zelfhulpgroepje oprichten,
maar we komen op de één of andere manier uit dit diepe dal.
Vriendelijke tafeltennisgroeten,
Cees de Gruijter
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Team 1 duo
Na het kampioenschap in onze eerste duo competitie 4e klas, beginnen
Remco en Stefan in de 3e klasse. We hebben in ons hoofd dat we het
wel wat lastiger kunnen gaan krijgen. De poule bestaat uit gevarieerde
teams.
Bij Kwiek en TOGB spelen jongens die nog niet eens bevoegd zijn om
auto te rijden. Uiteindelijk werden deze teams wel de nummer 1 en 2.
De teams van Alexandria, Combat en Flamingo's waren vooral gezellig
en soms ook heel verrassend, gezien de soms vreemde uitslagen. Dit
kwam ons ook ten goede en hierdoor was er theoretisch in de laatste
wedstrijd nog een hele kleine mogelijkheid om kampioen te worden,
maar dit was helaas niet haalbaar.
Remco heeft vooral het begin van dit seizoen zeer verdienstelijk
gespeeld en komt uit op 10 gewonnen partijen van de 16 die hij
speelde.
Stefan kwam wat later in het seizoen op gang en behaalde 9 van de 18
partijen. Hidde heeft drie keer ingevallen en heeft ook goede resultaten
neergezet door 4 van de 6 te winnen.
Einduitslag:
Kwiek 1
TOGB 2
Smash 1

32 punten kampioen
32 punten en tweede geworden
29 punten en een goede derde plek bemachtigd

We kijken erg uit naar het nieuwe seizoen en hopen op leuke tegenstand
en mooie partijen.
Stefan de Ruiter
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Eindstanden senioren najaarscompetitie 2017
3e klasse poule E
Vriendenschaar 7
NTTC 2
Trefpunt 2
Reeuwijk 1
Smash KC 1
Pitt’75 3

5e klasse poule D
10
10
10
10
10
10

- 68
- 58
- 56
- 55
- 40
- 23

ATTC Evo-Repro 3
TOP 5
Reeuwijk 4
Smash KC 2
Alexandria’66 11
Pitt’75 8

3e klasse poule H DUO
Kwiek 1
TOGB 2
Smash KC 1
Flamingo’s 3
Combat 2
Alexandria’66 7

10
10
10
10
10
10

- 32
- 32
- 29
- 28
- 17
- 12
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10 10 10 10 10 10 -

76
55
52
50
41
26

Clubkampioenschappen senioren 2017:
Zaterdag 16 december stonden weer de clubkampioenschappen voor de
senioren op het programma, helaas waren er niet heel veel deelnemers
maar dat mocht de pret niet drukken…
In de B-poule ging Jasper Stetter er met de winst vandoor door Jan
Lindsen in de finale te verslaan. In het dubbelspel wist het duo Ab
Muilwijk/Frank Mulder Robin van Randwijk/Martijn Duk te verslaan,
terwijl het in de
poule nog
andersom was.

Ook was Frank Mulder in de
finale van de A-poule met 3-1 te
sterk voor Robin van Randwijk,
die verrassend Marc Reijerse in
de halve finale had verslagen,
waarbij wel opgemerkt moet
worden dat Marc in die week last
had van nierstenen maar Robin
ook niet geheel fit was. Als, als,
als…………
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Tot zaterdag 15 december, hopelijk zijn er dan wat meer spelers en
publiek!
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Mijn tweede hobby:
Ik zal mij even voorstellen:
Mijn naam is Arnold de Jong. Ik ben 28 jaar oud. Ik woon in
Schoonhoven, samen met mijn vrouw en twee dochters.
Mijn tweede hobby is airsoften.
Wat houdt airsoften precies in, hoor ik jullie
vragen? Dat ga ik jullie nu vertellen.
Airsoften is een beetje te vergelijken met
paintball. Alleen wordt airsoften gespeeld
met balletjes van zes millimeter, die
biologisch afbreekbaar zijn. De kleding,
wapens en munitie, zijn voor eigen rekening.
Tevens moet je ook aangemeld zijn bij het
NABV. Dit is de belangenorganisatie voor
airsofters.
Samen met een maatje ben ik zo’n twee jaar geleden begonnen met
airsoften. Hij koos voor een m4, waar ik voor de Sniper koos.
Omdat ik zo graag een sniper wilde, legde ik het advies van de verkoper
naast me neer. Hij vertelde mij dat je met een sniper 20 meter verder
Kan schieten dan een m4.
Toen al mijn spullen binnen waren, zijn mijn maatje en ik naar locaties
in Nederland en België gaan zoeken, waar we deze hobby konden
uitvoeren. Wat in het airsoften, skrimmen heet.
Wij kozen voor Ulicoten
aan de BelgischNederlandse grens, dus
hadden wij daarom op
zondag om 6:00 de wekker
gezet. Ik wist niet wat ik
daarvan kon verwachten,
en hoeveel mensen het
deden.
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Toen we daar aankwamen deed er een groep van 160 man mee, van
tussen de 18 en 61 jaar. De organisatie van het toernooi verzint een
leuk verhaallijn.
Vanuit de boom waar ik in zat, schoot ik vaak raak. Ik snapte overigens
wel wat de verkoper zei. Voor beginners zou ik een sniper ook afraden.
Inmiddels heb ik een nieuwe sniper, die ik geüpgraded heb, ik kan nu
vanaf 90 meter schieten met scherp.
Ik hoop dat ik jullie genoeg geïnformeerd heb, mocht het je
interesseren, mag je altijd een keer mee.

Met vriendelijke groet,
Arnold de Jong
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Braderie in Bergambacht:
Voor de tweede keer op rij heeft Smash KC deelgenomen aan de
braderie in Bergambacht.
Gelukkig was er weer prachtig weer en hebben veel mensen kennis
gemaakt met de
tafeltennisport en
met Smash K.C.
er is zelfs een
interview gegeven
aan RTV
Krimpenerwaard.

https://www.youtube.com/watch?v=z4013pe3-RI&t=191s
Vanaf 1:10 is het interview te zien op YouTube.

Hopelijk brengt dit weer wat
leden met zich mee, want zoals
u al heeft kunnen lezen zijn er
de laatste tijd meer leden
afgegaan dan bijgekomen………..
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Jeugd:
Eerste jeugdteam kampioen 1e klasse!
Het eerste jeugdteam is kampioen geworden in de 1e klasse, na een
zwaarbevochten overwinning bij concurrent Scyedam uit Schiedam.
Luuk ontbrak helaas door een blessure, zodat Hidde en Mick met invaller
Stas moesten proberen om minimaal 5 punten te behalen. Uiteindelijk
werd er met 6-4 gewonnen en spelen de jongens volgend seizoen
promotieklasse.
Een prachtig resultaat waar we als vereniging trots op mogen zijn!

Op de foto Mick, Hidde, trainer Marc en Stas.
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Eindstanden junioren najaarscompetitie 2017
1e klasse poule B
Smash KC 1
Scyedam 1
Rijnsoever 1
Avanti 1
De Treffers (R) 1
Scylla 3

4e klasse poule C
10
10
10
10
10
10

- 64
- 62
- 54
- 51
- 40
- 29

10
10
10
10
10
10

- 75
- 60
- 51
- 49
- 44
- 21

Vriendenschaar 3
TOGB 6
Trefpunt 1
Serve’71 1
Smash KC 2
Papendrecht 4

10 10 10 10 10 10 -

68
65
60
45
42
20

Pupillen C – poule A
Scyedam 4
Gorkum 4
Taverzo 10
Vriendenschaar 5
Smash KC 3
Rijnsoever 8

Oplossing Wie ben ik?
Het goede antwoord luidt… …Marc en Peter ‘S’!

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.
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Clubkampioenschappen jeugd:
Mick Eegdeman clubkampioen junioren
Het is Mick Eegdeman eindelijk gelukt om
clubkampioen te worden bij de junioren. Al
twee keer zat hij er dicht bij maar nu is het
gelukt.
Zaterdag 6 januari werd er gestreden om
de clubtitels bij de junioren. Met een
opkomst van 9 junioren werd er gestreden
in twee poules.
De betere junioren kwamen uiteindelijk
terecht in de A-poule maar ook in de Bpoule werd er flink gevochten om de
punten. Matthias en Kyan kwamen in de
finale van de B-poule waar Matthias de
beste was van de twee.
In de A-poule was het geen verrassing dat Mick en Hidde in de finale
kwamen en dat gebeurde dus ook. Hierin liet Mick zich niet nog eens
verrassen en klopte hij Hidde met 3-0.
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Kleurplaat:
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Nieuwjaarsreceptie:
Zaterdag 6 januari werd na het juniorentoernooi de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel gehouden. Het was weer erg gezellig en de opkomst
was zoals elk jaar prima. Ook de hapjes (met dank aan Carola van den
Heuvel) en drankjes waren weer goed geregeld.
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Babbeltje met… Ronnie Dijkstra
Ditmaal is het de beurt aan de ‘Heintje Davids’ van de vereniging.

Naam:
Bijnaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Werk/gepensioneerd:

Ronnie Dijkstra .
Heb ik niet.
31 mei 1983 te Gouda.
Ammerstol.
Bedrijfsleider bij een Apple-winkel in
Gouda.
Vrouw/kinderen:
Mijn vrouw heet Linda en samen hebben
we een dochter van 3, Aurelia.
Functie bij Smash:
Recreant.
Soort tafeltennisser:
Aanvallend.
Beste speler:
Remco Bont.
Makkelijkste tegenstander: Martin Versteeg.
Hoe lang al lid:
Ik ben nu voor de derde keer lid. Ik ben
lid geweest van 1998 tot 2000, van 2012
tot 2014 en nu vanaf 2016.
Merk batje:
Stiga CR.
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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 voor:
Levensmotto:

Tibhar Varispin op de backhand en
Butterfly Sriver FX op de forehand.
Veel plezier hebben.
Basketbal.
Als Radio Stad Montfoort níet aanstaat op
de donderdagavond.
Als Radio Stad Montfoort op
donderdagavond aanstaat bij de club.
Groen.
Wit.
Koud.
21.
Geschiedenis, bordspellen, fotografie en
lezen.
Lasagne.
Heineken.
Julia Roberts.
Ik ben een globetrotter, dus zet mij maar
aan de andere kant van de wereld. Vorig
jaar ben ik in Japan geweest.
Niks.
Dat Donald Trump president is geworden
van Amerika.
Voor mensen die zich willen ontwikkelen.
Self education is the only education there
is.
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