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Van de voorzitter:
Tafeltennisvereniging Smash K.C. 50 jaar jong!
De voorjaarscompetitie is weer achter de rug, in dit clubblad kunt u alles
lezen over het reilen en zeilen van de drie seniorenteams. Volgend
seizoen spelen we met drie juniorenteams en vier seniorenteams (twee
duo-teams en twee reguliere teams).
Het testevent van Game11 was een groot succes. Een groot aantal
junioren, senioren en recreanten kwam een kijkje nemen en nam het op
tegen het jeugdige talent Gabrielius Camara en tegen Jelco van
Grunsven. Natuurlijk werden er ook weer de nodige batjes aangeschaft
om alvast klaar te zijn voor de najaarscompetitie, of om gewoon een
lekker balletje te slaan op de donderdagavond.
Ook de jaarlijkse onderhoudsdag is inmiddels geschiedenis, dankzij de
relatief hoge opkomst - 10 senioren, 1 junior en Stefan die de
donderdagavond ervoor aan het hooibouwen was geslagen - is het een
korte maar krachtige ochtend geweest. Het ziet er allemaal weer keurig
netjes uit. Binnenkort zullen een aantal vrijwilligers de voordeur en het
overstek aan de voorzijde gaan verven.
Inmiddels begint de jubileummiddag/-avond steeds meer vorm te
krijgen. Ik verwacht u allen te treffen op zaterdag 25 augustus! Naast
een gezellige BBQ staat er onder andere een spectaculaire
tafeltennisshow van MJ Tafeltennis gepland, iets wat u een keer gezien
moet hebben.
Rest mij u voor nu veel leesplezier te wensen en voor straks een fijne
vakantie!

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
•
•
•
•
•

😉

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

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.
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Nieuwe/gestopte leden:
Er hebben zich twee nieuwe jeugdleden aangemeld: Daan de Rooij en
Nelicia Vroegindeweij. Daan en Nelicia welkom bij onze fantastische
vereniging!
Helaas hebben Matthias den Besten en Willemieke Vroegindeweij het
lidmaatschap bij de jeugd opgezegd. Matthias en Willemieke, hopelijk
zien we jullie nog eens terug bij onze vereniging!
Nieuwe seniorleden
Geen

Nieuwe jeugdleden
Daan de Rooij
Nelicia Vroegindeweij

Gestopte seniorleden
Jet Kranendonk

Gestopte jeugdleden
Matthias den Besten
Willemieke Vroegindeweij

Wist u dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smash binnenkort 50 jaar bestaat;
Dit groots gevierd gaat worden;
Peter ‘B’ en Robin bij RTV Krimpenerwaard in de uitzending zijn
geweest;
Game 11 weer is langs geweest;
Wij volgend seizoen 4 seniorenteams hebben;
De onderhoudsdag weer achter de rug is;
Er deze dag weer bergen werk is verzet;
Radio Rijnmond ‘stil heeft gestaan’ met Jan Lindsen;
Cees bijna elke maandag komt trainen;
En dat hierdoor team 2 in het najaar kampioen gaat worden;
Martin met het oude batje van Robin speelt;
Zijn backhand nu helemaal niet meer te houden is;
Zijn tegenstanders geadviseerd worden met een helm te spelen;
John een toernooi heeft gespeeld in Appingedam;
Jake en Jasper een duo-team gaan vormen;
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Game 11:
Op dinsdagavond 8 mei is Game 11 weer langs geweest voor het geven
van een clinic en voor het aanbieden van allerlei tafeltennisattributen.
Met Gabrielius Camara was er zelfs een speler die zijn debuut heeft
gemaakt in de eredivisie! Zie hieronder een aantal foto’s van deze leuke
avond.
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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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Verslagen seniorencompetities voorjaar 2018:
Smash 1 regulier
In de 3e klasse poule waren Robin, Ab en nieuwkomer John namens
team 1 goed gestart met een 2-8 overwinning bij PITT’75 2, een
thuiswinst tegen OTTV (9-1), een winstpartij bij- en tegen Reeuwijk 1
(4-6) en een gelijkspel bij TOP 2. Met slechts 2 verliespartijen in deze
eerste vier wedstrijden maakte John een verdienstelijk debuut en waren
veel tegenstanders zeer benieuwd geworden naar Johns spel en
genegen om van hem te winnen, maar meestal jammer voor de
tegenstander, meestal tevergeefs. Robin en Ab bleken zoals te doen
gebruikelijk ook lastig te verslaan.
Na het goede begin van dit trio stegen de verwachtingen rondom ons
team, we stonden niet voor niets op de eerste plaats en door insiders
werden we al als kampioen getipt. Deze insiders waren er echter niet
van op de hoogte dat John als op papier sterkste speler van ons team
dit seizoen wat minder zou ging spelen en Arjan als op papier zwakste
speler zijnde wat vaker. Ook Robin en Ab gingen iets minder vaak
tegelijk spelen om ruimte te maken voor aanstormend talent Hidde.
Met een knap gelijkspel tegen de latere kampioen Trefpunt 2 (omdat ik
meedeed en geen potten kon breken extra knap) en een overwinning op
PITT’75 2 (6-4, mede dankzij een hattrick van Robin) kon de eerste
plaats nog even worden behouden, maar daarna zakten we toch iets af
door verliespartijen bij hekkensluiter OTTV (6-4), Reeuwijk thuis (4-6)
en een uitglijder bij Trefpunt (9-1), dat tegen ons kampioen werd.
Wel werd er tussendoor in onze thuishaven tegen TOP nog een
overwinning behaald (6-4), maar dan zal ik er niet bij vertellen dat zij
met slechts twee man kwamen opdraven.
Al met al zijn wij heel blij met de derde plaats, waar de afgelopen
seizoen vaak op plaats 4 of 5 eindigden en bovenal hebben we een hele
leuke en gezellige competitie gehad.
Als Robin, Ab en John hun niveau weten vast te houden of misschien
nog iets te verbeteren, dan is er genoeg perspectief voor volgend
seizoen. Zeker ook als je bekijkt dat het spel van Hidde vooruit blijft
gaan en hij technisch een van de beteren is. Nu nog even de
concentratie tijdens de partijen vast blijven houden en dan kan Hidde
volgend seizoen zomaar gaan verrassen.
Wat betreft mijn eigen persoontje probeer ik mijn gebrek aan talent zo
veel mogelijk te compenseren met inzet, maar helaas viel het kwartje
vaak net de verkeerde kant op. Zo lang dat kwartje net de verkeerde
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kant op blijft vallen, ben en blijf ik mijn teamgenoten zeer erkentelijk
dat zij mij in hun team willen hebben :-)
Peter de Heij heeft dit seizoen niet gespeeld voor team 1, maar was vaak vanuit Kreta - wel via de app onze trouwste volger/supporter.
Arjan Versluijs
Team 2 regulier
Beste tafeltennisvrienden,
Er is gevraagd door de redactie om een verslagje te schrijven over de
afgelopen voorjaarscompetitie, gespeeld in de 5e klasse E van ons 2e
team, bestaande uit onze junior Cees en senioren Jan, Jake en Rob.
Wel, heb dus de (pen) ter hand genomen en om met de deur in huis te
vallen: het is wederom niet gelukt om te promoveren.
Jammer, maar niets aan te doen. We treffen het de laatste tijd dat er
altijd een team van een andere club is die ons de voet dwars zet en dus
ook ditmaal. Nu was Vriendenschaar uit Gouda de spelbreker als je het
zo wilt noemen.
Verder hebben we onze wedstrijden goed gespeeld en onze huid duur
verkocht, gezien de uitslagen en wat het voornaamste van alles was, in
een prettige sfeer; zowel onderling, als met de tegenstanders.
We hebben dus de 2e plaats bereikt met Cees de Gruijter, Jan Lindsen,
Jake Constable en mijn persoon. Jasper Stetter als algemeen reserve
hadden we niet nodig deze competitie.
Nu we het er toch over hebben gaat er met ingang van de
najaarscompetitie het een en ander veranderen, we krijgen er één team
bij. Jaja, Jasper en Jake gaan in de 5e klasse duocompetitie spelen en
Cees, Jan en Rob blijven 5e klasse regulier spelen.
Een voordeel hierbij is dat er ingevallen kan worden (indien nodig) door
alle spelers in deze klasse. We heten hierbij Jasper welkom en vinden
het geweldig dat hij weer volledig wedstrijden kan en gaat spelen.
Uiteraard wensen we Jasper en Jake alle succes toe in de komende
competitie.
Allen een fijne vakantie toegewenst!
Rob Stremme
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Team 1 duo
De eerste wedstrijd van deze competitie speelden wij tegen Taveba. Wij
hadden nog nooit tegen Taveba gespeeld, dus hadden geen idee wat wij
hier moesten gaan verwachten. Een goede 4-1 overwinning was het
resultaat.
De moed zat er hierdoor goed in, en ook de tweede wedstrijd tegen
TOGB wisten wij met 4-1 te winnen. Dit moest ons seizoen worden!
Stilletjes begonnen wij al te fantaseren over een mogelijk
kampioenschap aan het eind van het seizoen. Dit was uiteraard wel vrij
voorbarig.
Stefan speelde de eerste wedstrijden zeer goed, en Remco wist ook zijn
potjes te winnen. Helaas kon Remco dit niet het hele seizoen volhouden,
en presteerden we de wedstrijden hierna duidelijk minder. Met als
resultaat dat we veel potjes 3-2 of 2-3 speelden.
Richting het einde van het seizoen wist Remco zijn spelletje weer op te
pakken en speelde weer lekkere potjes. Hij wist zelfs te winnen van een
sterke eerste- en een sterke tweede klasser. Helaas was dat ook gelijk
het moment dat Stefan minder goed begon te spelen.
De laatste twee wedstrijden sloten wij af met een 5-0 winst, en gelijk
daarna een 4-1 verlies. Waardoor wij op een zeer nette 2e plaats
eindigden, hiervoor hadden wij op voorhand zeker getekend!
Remco wist een winstpercentage van 70% te halen, Stefan een
winstpercentage van 44%.
Hopelijk kunnen we aankomend seizoen het hele seizoen door wat
evenwichtiger spelen, dan is een eerste plaats ook zeker binnen bereik.
Heb er zin an!
Remco Bont
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2018
3e klasse poule E
Trefpunt 2
Reeuwijk 1
Smash KC 1
Top 2
Pitt’75 2
OTTV 1

5e klasse poule E
10
10
10
10
10
10

- 72
- 69
- 54
- 54
- 31
- 20

Vriendenschaar 10
Smash KC 2
Kwiek 5
Top 4
Reeuwijk 5
Pitt’75 9

10 10 10 10 10 10 -

3e klasse poule E DUO
Alexandria’66 9
10 - 31
Smash KC 1
10 - 28
Boomgaardshoek11 10 - 26
TOGB 3
10 - 26
NS Rotterdam 1
10 - 23
Taveba 4
10 - 16

Jeugd:
Eindstanden junioren voorjaarscompetitie 2018
Promotie klasse poule B
Papendrecht 1
VVV 1
TOGB 4
Smash KC 1
Doing 1
Alexandria’66 2

4e klasse poule D

10
10
10
10
10
10

- 80
- 69
- 44
- 37
- 35
- 35

10
10
10
10
9
9

- 73
- 70
- 63
- 35
- 28
- 18

Tavernie 2
Taveri 2
Smash KC 2
Trefpunt 1
Talani 1

Pupillen B – poule C
Tavernie 3
Sliedrecht sport 2
Vriendenschaar 5
Papendrecht 5
Gorkum 4
Smash KC 3
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8
8
8
7
7

-

59
57
37
28
8

65
58
56
44
41
36

Koningsspelen 2018:
Smash heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Koningsspelen. Er
waren weer veel scholieren naar Smash gekomen.
Iedereen die meegeholpen heeft deze dag: harstikke bedankt! Hopelijk
levert het weer wat nieuwe leden op.
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Radio Krimpenerwaard:
Vrijdagavond 11 mei zijn Robin van Randwijk en Peter van den Heuvel
te gast geweest bij Radio Krimpenwaard. Het was een erg leuke
uitzending, waarbij ook iemand te gast was die de Roparun ging lopen.

Wie ben ik?
In deze rubriek zijn ditmaal een lid en een Vriend van Smash
gecombineerd tot 1. Heeft u enig idee wie dit zijn? Verderop in dit
clubblad treft u de oplossing.
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Opening ’t Huis van Noord:

Ook onze mooie
vereniging was
aanwezig bij de
opening van 't Huis van
Noord. Een aantal
verenigingen
demonstreerde hier
hoe mooi hun sport
kan zijn.

Laten we hopen op een geslaagde uitvoering. Alle leden die hiervoor
aanwezig waren worden bedankt.
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Onderhoudsdag:
Zaterdag 19 mei was weer de jaarlijkse onderhoudsdag van Smash.
Door de hoge opkomst kon er in een paar uur tijd bergen werk verzet
worden zodat iedereen weer op tijd naar huis kon. Iedereen die deze
dag geholpen heeft bedankt!
Hieronder ziet u nog wat foto’s van deze dag.
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Babbeltje met… John van Tuyl
Ditmaal is het de beurt aan ons Lopikse seniorlid.

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

John Edward van Tuyl.
Heb ik een bijnaam? Nee, eigenlijk niet.
De Tovenaar, ja.
22 juni 1963 in Woudenberg.
Lopik.
Hoofd bedrijfsbureau EPC in Nieuwegein.
Mijn vrouw heet Joke. Angela (14) en
Leona (12) zijn mijn kinderen.
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Functie bij Smash:
Soort tafeltennisser:
Vorige clubs:

Saboteur. Gewoon spelend en genietend
lid.
De tegenstander het spel onmogelijk
makend. Veel tempo- en
rubberwisselingen (anti versus gewoon).
8 jaar bij TTVM in Maarssen (daar ben ik
begonnen), toen heb ik 2,5 jaar lang bij
de PTT in Utrecht gespeeld (de post had
zijn eigen vereniging), 11 jaar bij TTVN in
Nieuwegein, vanaf 2003 speel ik bij
Gispen in Culemborg. En sinds dit jaar
naast Gispen ook Smash KC.

Beste speler:

Peter de Heij, daar heb ik 1x tegen
gespeeld en van verloren. Om eerlijk te
zijn moet ik dat nog bepalen, ik ken nog
niet iedereen.
Makkelijkste tegenstander: Ab.
Hoe lang al lid:
Een paar dagen voordat de
voorjaarscompeitie begon. Ab vult aan:
‘Eerste maandag in 2017 is hij geweest
en nooit meer geweest. En op de eerste
maandag van 2018 is hij lid geworden.’
Merk batje:
Andro, offensief carbon-frame.
Merk rubber:
Super defense van Tibhar en Yasaka anti.
Ambities in de
tafeltennissport:
Zo lang mogelijk blijven spelen.
Mooiste sport
na tafeltennis:
Voetbal. Eigenlijk nog voor tafeltennis
zelfs. Ik ben Europa door geweest met de
wedstrijden van Ajax.
Hoogtepunt:
Utrechts kampioen in de E-licentie, dat
was in 1992.
Dieptepunt:
In de 37 jaar dat ik tafeltennis heb ik drie
wedstrijden gemist, dat zijn mijn drie
dieptepunten. Eén keer werd ik
aangereden, één keer de verkeerde
datum doorgekregen voor een wedstrijd
en één keer was ik met een leuk meisje
naar een concert, waar later op die
datum een tafeltenniswedstrijd was
ingepland.
Groene of blauwe tafel:
Groene tafel, vind ik rustiger spelen.
Witte of oranje bal:
Wit.
Warme of koude zaal:
Warm.
Tot 11 of tot 21:
21 vind ik leuk. In een game heb je veel
meer de mogelijkheid om een
- 21 -

Hobby’s:

Eten:
Drank:
Mooiste vrouw:
Vakantie:
Wat zou je graag
veranderen bij Smash:
Meest opmerkelijke
nieuwsfeit:
Bewondering voor:

Levensmotto:

achterstand in te halen. Als je in een
game tot de 11 met 4 punten achter
staat, dan heb je de game in je hoofd al
verloren.
Voetbal kijken doe ik het allerliefst en
werken vind ik ook leuk om te doen. Op
zaterdag ben ik hockeycoach bij de
Schoonhovense vereniging SMHC, van
het team waar een van mijn dochters in
speelt.
Rijstgerechten.
Bacardi-cola en Malibu-Wodka-Jus
d’orange gemixt. En koffie natuurlijk.
Water is voor de planten.
Sandra Bullock in haar goeie jaren, maar
nu ook nog.
Altijd Spanje. Mijn ouders wonen daar.
Weet ik nog niet, ben ik nog te kort lid
voor.
Dat Donald Trump ineens met Kim
Jong-un aan tafel gaat zitten.
Mijn oud-teamgenoot die na een
herseninfarct ondanks dat hij half
verlamd is toch weer is gaan
tafeltennissen.
Carpe diem.
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Oplossing Wie ben ik?
Het goede antwoord luidt… Sjaak en Ab! 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.

Jubileumpuzzel
Op de laatste pagina tref je een jubileumwoordzoeker. De overgebleven
letters vormen een oplossing. Stuur de oplossing naar Robin of Arjan
vóór 20 augustus a.s. Onder de goede inzenders wordt een leuk
kleinigheidje verloot. Succes met puzzelen!
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Backspin

Frame

Recreantenavond

Tafeltennisclub

Bar

Gezelligheid

Roodzwart

Topspin

BBQ

Halve eeuw

Rubber

Trainerd

Bestuur

Het Bastion

Schoonhoven

Vlisterweg

Blokken

iPong

Schoonhoven Keukens

Voorzitter

Clubblad

Jeugdteam

Schuiven

Vrienden van Smash

Clubkampioenschappen

Jeugdtraining

Senioren

Vrijwilligers

Clubkleding

Jubileum

Service

Zijspin

Contra

Junioren

Sfeersnuivers

District West

Leden

Smashen

Dubbelen

Netje

Sponsoren

Duocompetitie

Nomadenbestaan

Spoorstraat

Eindelijk Thuis

NTTB

Sportief

Ereleden

Onderhoudsdag

Tafeltennisbal
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