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Van de voorzitter:
Geen bericht goed bericht?
We mogen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest. Met ruim 65
aanwezigen, een geweldig optreden van MJ Tafeltennis, een fotomoment
met onze oud-kampioenen en bovendien aandacht van Het Kontakt en
RTV Krimpenerwaard. De BBQ was zoals altijd fantastisch, met dank aan
Madeleine en Marc, en natuurlijk ook een woord van dank voor de
andere vrijwilligers die deze dag –en ervoor– in touw zijn geweest. Dat
het die zaterdag af en toe met bakken uit de hemel kwam –en de grote
tent zo lek was als een mandje- mocht de pret niet drukken!
De najaarscompetitie is weer achter de rug. Na een aantal keren op de
tweede plaats te zijn geëindigd, werd het tweede seniorenteam dit
seizoen met overmacht kampioen. Cees, Jan en Rob: proficiat en succes
in de vierde klasse!
Het belangrijkste nieuws kreeg ik tijdens een van de thuiswedstrijden
van de junioren te horen. De school naast ons gaat definitief nieuw
bouwen op de locatie van de oude Plus - uiterlijk in 2021 zal de
verhuizing naar de nieuwe locatie plaatsvinden. Verder zijn er geruchten
dat de school is gevraagd om de huidige sporthal De Meent in het
nieuwe schoolcomplex te integreren.
Of wij al iets van de Gemeente Krimpenerwaard gehoord hebben?
Natuurlijk niet, naar ons toe zwijgen zij in alle talen. Geen bericht goed
bericht? Daar ben ik niet van overtuigd. Als je kijkt naar hoe wij in de
afgelopen 50 jaar van locatie naar locatie zijn getrokken, kun je je hart
vasthouden.
We zullen dan ook zelf maar weer eens bij de Gemeente
Krimpenerwaard aan de bel trekken. Want voor je het weet, kunnen we
wekelijks misschien een af twee avonden ruimte in de nieuwe sporthal
huren, en na afloop een duur drankje doen in de sportkantine. En dat
zou de doodsteek zijn voor onze kleine vereniging.
Met de clubkampioenschappen bij de senioren en junioren sluiten wij het
jaar 2018 sportief af. Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en spreek
de wens uit dat we nog maar lang van ons mooie clubgebouw mogen
genieten.
Met vriendelijke groet,
Ab Muilwijk

-3-

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:
In memoriam Jan Crama
Vlak voor het jubileumfeest hoorde ik dat erelid Jan Crama was
overleden, hij is 70 jaar geworden. Ik herinner me Jan vooral als een
bevlogen trainer, die mij in mijn jeugdjaren heeft getraind. Later heb ik
nog een aantal seizoenen competitie met Jan gespeeld. Na de opening
van het nieuwe pand in 2000 kwam Jan nog regelmatig kijken bij
clubkampioenschappen en was hij enkele keren van de partij op de
jaarlijkse BBQ. De laatste jaren werd dit echter steeds lastiger voor
hem. Jan woonde in Verpleeghuis Borchleen, waar hij liefdevol werd
verzorgd en op 12 augustus is overleden.
Ab Muilwijk
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 😉
•
•
•
•

Clubkampioenschappen senioren:
2018
Clubkampioenschappen junioren:
2018
Nieuwjaarsreceptie:
Algemene Ledenvergadering:
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zaterdag 15 december
zaterdag 22 december
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.
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 drie nieuwe jeugdleden aangemeld: Lucas van der Bas,
Robin Boogaarts en Mariëlle Schutte. Lucas, Robin en Mariëlle: hartelijk
welkom bij onze vereniging!
Nieuwe seniorleden
Geen

Nieuwe jeugdleden
Lucas van der Bas
Robin Boogaarts
Mariëlle Schutte

Gestopte seniorleden
Geen

Gestopte jeugdleden
Geen

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

Smash KC 50 jaar geworden is;
Dit groots gevierd is;
RTV Krimpenerwaard en Het Kontakt hierbij ook aanwezig
waren;
John ook wel ‘de tovenaar’ wordt genoemd;
Hidde op de pont werkt;
John in drie teams speelt;
Arjan in Amerika is geweest;
Hij liever bij de KFC zit dan op JFK;
Cees de Gruijter op 65-jarige leeftijd en na 50 jaar lidmaatschap
ein-de-lijk zijn debuut heeft gemaakt in team 1;
Hij zelfs een wedstrijd wist te winnen;
Het spreekwoord bij Smash is: ‘als je maar lang genoeg lid blijft,
je vanzelf in het eerste komt’;
Jasper Stetter is verhuisd van de Sint Eloystraat naar de Mr.
Kesperstraat 6K in Schoonhoven;
Rob Stremme zijn teamgenoten vanaf zijn vakantieadres succes
heeft gewenst;
Het oudste team van Smash K.C. ooit kampioen geworden is;
Het nog lang onrustig bleef die avond;
Maurits per week groter wordt;
Cees de Gruijter elke maandag trouw komt trainen;
Hij aanvallend veel beter is geworden;
Jasper en Jake duo zijn gaan spelen;
En daarin net geen kampioen zijn geworden;
De zoon van Pieter van der Bas lid is geworden;
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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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Schilderen clubgebouw:
Ondanks het veel te mooie weer hebben 4 leden (Ab, Robin, Peter B. en
Rene Twigt) zich enorm in het zweet gewerkt om de voorgevel van ons
clubgebouw weer strak in de witte verf te zetten.
De laatste keer was in 2008 dus
best weer nodig. Tevens de rechter
zijkant schoongemaakt.
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• Daarnaast zijn de voetsteunen bij de bar weer in de lak gezet.

Iedereen bedankt voor zijn of haar gedane arbeid!
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50-jarig jubileum Smash KC:
50-jarig feest 1 groot succes!
Zaterdag 25 augustus vierden wij ons 50 jarig bestaan. Om precies te
zijn was het op 20 augustus. Nadat het de hele zomer mooi en warm
weer was, was het uitgerekend
deze dag nat en koel. Maar goed,
met wat tenten (1 ervan leek wel
een vergiet) bleven we toch
droog.
Na veel voorbereidend werk wat
enorm werd gewaardeerd zat de
zaal al vroeg vol voor een
demonstratie van MJ Tafeltennis.
Wat we allemaal kregen te zien
was fantastisch en er zal
hierover nog lang nagepraat
worden. Ook de krant (Het
Kontakt) en TV en Radio Krimpenerwaard waren aanwezig om verslag te
doen van de feestelijkheden. Check beide sites voor een naslagwerk.
De fototafel met diverse boeken en naslagwerken werd aandachtig
bekeken en ook alle spellen achterin de zaal werden gebruikt.
Tussendoor werden alle aanwezige clubkampioenen op de foto gezet.
Van Geert Ouweneel 1970 (de oudste nog levende) tot Frank Mulder
2017 was bijna iedereen er.
Begin van de avond werd de BBQ
aangezet en kregen we allemaal
heerlijk eten voorgeschoteld. De
dag werd afgesloten met ijs.
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Iedereen die betrokken is geweest bij de voorbereiding, de dag zelf en
ook de dagen erna worden bedankt voor hun inzet. Zonder jullie
belangeloze inzet had die nooit gelukt.
Bestuur TTV Smash KC Schoonhoven
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Jubilerend TTV Smash KC: al 50 jaar plezier in
tafeltennis
Het Kontakt 28 augustus 2018
SCHOONHOVEN • De plakboeken kwamen tevoorschijn, er was een
barbecue en leden, oud-leden en genodigden werden verwend met een
sprankelende demonstratie: tafeltennisvereniging Smash KC vierde
zaterdag 25 augustus op uitbundige wijze haar vijftigjarig bestaan.

• V.l.n.r.: Henk Beljaars, Ab Muilwijk en Robin van Randwijk.
"Mooi feestje hè!", glimlacht voorzitter Ab Muilwijk, nadat hij zich
tussen de vele bezoekers door heeft gewurmd richting een vrije tafel in
de tent naast het onderkomen van Smash. Muilwijk leidt het
Schoonhovense tafeltennisbolwerk sinds 2012, het jaar waarin hij de
clubleiding overnam van 'Smash-monument' Henk Beljaars. "Onze club
mag je zien als een gezonde vijftigjarige", zegt Muilwijk. "Het
ledenaantal van rond de 45 is al een aantal jaren constant. Toen ik
voorzitter werd hoopte ik dat we zouden kunnen groeien tot zestig,
maar dat is tot op heden niet gelukt. Desondanks mogen we tevreden
zijn. We hebben een mooie mix van wedstrijdspelers, recreanten en
jeugd; van elke categorie zo'n vijftien man. En onze club is financieel
gezond, dat is ook heel wat waard."
Desondanks kijkt de jubilerende vereniging zeker niet onbevangen naar
de toekomst. "Er liggen gemeentelijke plannen voor wat betreft de
- 13 -

toekomst van Schoonhoven-Noord, het bedrijventerrein waar wij
gevestigd zijn met ons eigen clubonderkomen", vertelt Smashsecretaris Robin van Randwijk. "Op termijn willen ze hier huizen gaan
bouwen. Ook wil de naast ons gelegen school gaan uitbreiden. Het is
dan de vraag of wij kunnen blijven zitten op dit mooie plekje aan de
Vlisterweg. We hopen er maar het beste van, maar vrezen dat het een
lastig verhaal gaat worden. We zijn dan ook benieuwd met wat voor
voorstellen de gemeente Krimpenerwaard gaat komen."

• MJ Tafeltennis verzorgde een prachtige clinic
Henk Beljaars – lid van Smash sinds 1976, en erevoorzitter- was één
van de mensen die er in 2000 voor zorgde dat zijn tafeltennisclub het
huidige onderkomen kreeg. Dit initiatief en zijn vele andere verdiensten
gedurende zijn 31-jarig (!) voorzitterschap zorgden ervoor dat hij
binnen Smash als een clubicoon wordt gezien. "Ik kwam hier
tafeltennissen op aanraden van twee buurmannen. Ik had in militaire
dienst wel eens een batje vastgehouden, maar was niet echt bedreven
in deze sport. Dat veranderde snel. Ik kreeg er lol in en het ging van
lieverlee steeds beter. Uiteindelijk heb ik tot 2012 competitie gespeeld.
Met veel plezier. Hetzelfde gold voor mijn bestuurlijke activiteiten. Een
jaar nadat ik lid werd, werd ik al benoemd tot secretaris en
penningmeester-in-één. Ik kijk terug op prachtige jaren. Zo af en toe
wip ik nog wel eens langs. Is altijd gezellig."
"Gezelligheid is ook voor mij het sleutelwoord", zegt Robin van
Randwijk, speler van het eerste team. "Of je nu wel of niet goed bent in
tafeltennis is bij Smash niet zo relevant. Het draait hier sinds de
oprichting vooral om plezier maken. En dat doen we!"
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Verslagen jeugd- en seniorencompetities najaar
2018:
Smash 1 regulier
Doordat de eerste twee wedstrijden verzet werden speelden we pas op
28 september onze eerste wedstrijd, uit tegen Vriendenschaar. We
verloren deze wedstrijd nipt met 6-4. De volgende wedstrijd was thuis
tegen Pitt, deze wonnen we zeer overtuigend met 9-1. Hierna ‘de derby’
uit tegen TOP. Door allerlei personele problemen zijn John en Robin
samen gegaan, het resultaat was een 7-3 verlies.
Hierna thuis tegen Kwiek, een 6-4 winst was het resultaat, er had meer
ingezeten deze avond. De volgende wedstrijd was thuis tegen de latere
kampioen Reeuwijk. We verloren de wedstrijd met 7-3 terwijl Smash
nog wel met 3-1 voor kwam.
Doordat de uitwedstrijd verzet was moesten we weer tegen Reeuwijk,
ditmaal uit. Reeuwijk bleek de sterkere partij, een 8-2 verlies was het
resultaat. Uit tegen PITT was de volgende wedstrijd, het was een leuke
wedstrijd die eindigde in een 5-5 gelijkspel. Hierna was de
thuiswedstrijd tegen Vriendenschaar, deze eindigde in een knappe 6-4
overwinning.

• Cees in actie tijdens zijn debuut in team 1.
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De ene laatste wedstrijd was thuis tegen TOP, een zeer knappe 7-3
winst werd behaald waardoor minimaal de vierde plek een feit was. De
laatste wedstrijd was uit tegen Kwiek in Waddinxveen.
Doordat een aantal spelers verhinderd waren maakte Cees de Gruijter
op 65-jarige leeftijd zijn debuut in team 1, en hoe! Cees wist een partij
te winnen en had zelfs kans om er twee te winnen.
Cees, heel veel dank dat je in wilde vallen, ondanks dat je al twee
wedstrijden had gespeeld die week. Al met al is het een leuke competitie
geweest met veel gezelligheid waarin we gedeeld derde zijn geworden
met Vriendenschaar, allebei 53 punten.
Op naar volgend seizoen!
Robin van Randwijk
Smash 2 regulier
We hebben een prima seizoen gedraaid met klinkende uitslagen.
Na een wat aarzelend begin vooral van Rob met goed spel wat niet
altijd beloond werd, maar gelukkig wel voor Cees (die enorm
getraind heb op de aanval) elke maandagavond en Jan, waardoor we
toch ook in de eerste wedstrijden tot winst konden komen.
Want om eerlijk te zijn dachten we dat het Centrum uit Rotterdam
roet in het eten ging gooien, maar al in de eerste wedstrijd behaalde
we een prima zege 3-7 waardoor we er anders tegenaan keken en
ons toch wat meer kansrijk achtten om kampioen te kunnen worden.
In het verdere verloop hadden we een benauwende zege op Kwiek
uit 4-6 verlies bij ISV 6-4, maar daarna gingen we los met 8-2 of
9-1 zeges, mede door de punten die ook Rob scoorde i.s.m. Cees en
Jan. En mede door 2 invalbeurten van Jasper en 1 van Jake.
Dus al met al een prima resultaat van het oudste team dat het
eindelijk gelukt is kampioen te worden en te promoveren naar de 4e
klasse voordat we met rollators achter de tafel moeten
staan, hahaha.
72 punten is onze eindscore geworden, met als 2e Het Centrum 58
punten 3e Top 48 punten 4e Reeuwijk 41 evenals ISV 41 punten en
gedegradeerd is Kwiek met 40 punten.
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Tevens onze dank aan de invallers Jake en Jasper in de wedstrijden dat
Rob weg en op vakantie was, we zullen het moeilijk krijgen in de 4e
klasse, maar kijken er toch naar uit om in deze klasse te spelen, in de
voorjaarscompetitie 2019 zien we wel waar we eindigen, maar gaan er
alles aan doen.
Trainen, trainen zeggen Cees, Rob en Jan.
Rob Stremme
Smash 1 DUO
Dit najaar zijn Remco en ik weer gestart in de 3e klasse. Op de indeling
wederom clubs waar we nog nooit van gehoord hadden. We zijn
begonnen met de eerste wedstrijd thuis. De Beer 1 was onze
tegenstander. Dit waren een paar sterke kandidaten uit Rozenburg. We
konden alleen de dubbel in wist omzetten en de toon voor deze
competitie was gezet met een 4-1 verlies.
De tweede wedstrijd kwam uit tegen Vriendenschaar uit Gouda. Remco
was verhinderd en had Robin geregeld om in te vallen. Na de winstpartij
van Robin kwamen we er al snel achter dat Robin helemaal niet in
mocht vallen bij ons, helaas weer een 4-1 verlies omdat de punt die
Robin maakte afgekeurd werd.
De daarop volgende wedstrijd was thuis tegen OTTV. Jan van Dam was
een oude bekende. Hij was niet opperbest deze avond en verloor allebei
zijn partijen. Zijn teammaat was echt te goed voor ons. Uitslag 2-3. De
volgende gasten bij ons waren Anita en Niels van kwiek. En ja hoor dit
liep weer uit op een 4-1 verlies. Het geluk zit nog niet echt aan onze
zijde.
De 5e wedstrijd moesten we uit naar Ridderkerk. Het was heel de week
nog erg warm buiten geweest en het leek erop dat ze de warmte van
heel de week daarbinnen in het gebouw hadden opgeslagen. Na mijn
eerste wedstrijd, die in 5 games gespeeld werd, was ik al helemaal op.
Afkoelen buiten ging ook niet. Deze gasten waren ook erg goed en na
een paar zware partijen resulteerde dit in een 5-0 verlies voor ons. Wij
hebben tegen hun gezegd dat ze kampioen gaan worden, wat
uiteindelijk na nog 3 wedstrijden spelen ook zeker het geval bleek te
zijn.
De tweede keer dat we tegen de mannen van de Beer moesten spelen
was bij hun in de zaal. Remco verloor zijn eerste pot, was het helemaal
zat, en ging buiten een luchtje scheppen. Gelukkig waren er buiten geen
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personen aanwezig die de frustratie van Remco opvingen. Ikzelf won
van de andere persoon in een leuke wedstrijd tussen twee hoveniers.
Later won Remco ook zijn pot tegen hem. 3-2 verlies.
De volgende wedstrijd deed ik met Hidde. Remco een stormchaser
geworden in Italië voor zijn werk. Hidde en ik verloren met 2-3. Bij de
wedstrijd tegen OTTV uit, was het badminton aan de andere kant van de
zaal veel interessanter. Uitslag 3-2. Een na laatste wedstrijd tegen
Kwiek uit. Niet veel verandering 3-2 verlies.
Laatste wedstrijd tegen de kampioenen. Ze waren het al maar voor hun
onderlinge resultaten wilde ze toch nog even gas geven. Wij ook. Het
hele seizoen liep niet echt lekker bij ons. Wij hadden besloten dat de
laatste wedstrijd er een moest worden om van de genieten. De wedstrijd
werd dan wel verloren met 4-1, maar dit waren stuk voor stuk erg leuke
en spannende wedstrijden. Einduitslag; 5e plaats met 14 punten.
Hopelijk volgend seizoen weer knallen en hoger eindigen.
Stefan de Ruiter
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Smash 2 DUO
Hierbij het verslag van de duo competitie 5e klasse poule K.
Ons team, de twee J’s, bestaat uit Jake Constable en Jasper Stetter.
Bij ziekte of andere dringende reden van verzuim wordt er ingevallen
door leden van het reguliere team 5e klasse.
Onze deelname aan de duo competitie is ons goed bevallen, leuke
wedstrijden, gezellige tegenstanders en op tijd weer thuis.
We gingen zeer voortvarend van start: de eerste 4 wedstrijden werden
gewonnen, 3 maal 3-2 en 1 maal 4-1. Het team Trefpunt 5 bleek te
sterk, we werden met 3-2 verslagen. Alleen in de dubbel waren we nog
niet verslagen, wat ons sterkte in het vermoeden daarin
onverslaanbaar te zijn.
De volgende partij was tegen Reeuwijk, en ja hoor daar ging onze
onverslaanbaar geachte status. We verloren de dubbel maar wonnen wel
met 3-2 van wat later zou blijken de kampioen in onze poule. Daarna
nog twee winst partijen die we met 4-1 afsloten.
Op dat moment in de competitie stonden we op de tweede plaats met
nog uitzicht op het kampioenschap, we moesten dan met 5-0 winnen
van Reeuwijk, die bovenaan stonden, in een thuiswedstrijd.
Dit leek vooraf al een bijna onmogelijke opgave, maar de bal is rond dus
met goede moed de wedstrijd tegemoet.
Door een ongelukje bij mijn verhuizing snee ik een pees in mijn
rechterhand af, dus tafeltennis had even geen prioriteit en moesten we
opzoek naar een goede invaller. We hoefden hier niet lang over na te
denken, om deze toch al schier onmogelijke opdracht tot een
goed einde te brengen was slechts één speler binnen onze vereniging in
staat, namelijk: Cees de Gruijter.
Gelukkig was Cees bereid om in te vallen en ik wil hem hiervoor alsnog
hartelijk bedanken. Helaas is het ons niet gelukt dit kunststukje te
volbrengen en verloren we met 2-3 waardoor Reeuwijk kampioen werd.
Op dat moment stonden we nog tweede in de poule, alleen Trefpunt zou
ons nog kunnen passeren maar die moesten dan 9 punten uit de laatste
wedstijden halen en dat deden ze dus werden we uiteindelijk 3e.
Wij zijn tevreden met het resultaat maar een sportman wil altijd beter
dus daar gaan we voor.
Jasper Stetter
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Jeugdteams
Dit seizoen hadden we geen kampioenen, maar team 1 en 2 hebben zich
wel veilig weten te spelen. Voor team 3 is het nog even spannend.
Team 1, bestaande uit Mick, Bjarne, Stas en Luuk komt uit op het
hoogste niveau in district West, de Promotieklasse. Zij zijn met 41
punten geëindigd op de vijfde plaats. Mick behaalde een
winstpercentage van 67%, Bjarne op 43% en Stas op 11%. Gezien de
sterke tegenstanders is dat zeker geen slecht resultaat. Luuk kwam dit
seizoen niet in actie.
Team 2, bestaande uit Maurits, Sem en Kyan is keurig derde geworden
in de 4e klasse met 55 punten. Maurits heeft een winstpercentage van
76%, Sem 57% en Kyan 28%. Opvallend is dat alle drie de jongens ten
opzichte van vorig seizoen hun winstpercentage hebben weten te
verhogen, knap gedaan! Vooral de progressie van Sem is opvallend:
vorig seizoen had hij een percentage van 29%.
Team 3 speelt in de Pupillen B en begon dit seizoen met 2 spelers, maar
Thomas en Konstantina werden gedurende het seizoen versterkt met de
debutanten Daan en Lucas. Voor Daan en Lucas waren de eerste
competitiewedstrijden nieuw en spannend, maar wisten gelijk al aardig
partij te bieden.
Daan wist zelfs al een wedstrijd te winnen, goed gedaan. Het team staat
nu vijfde met 36 punten, maar nog worden ingehaald door de nummer
laatst die 4 punten achter staat, maar op moment van schrijven nog
geen uitslag van bekend is van de laatste wedstrijd, dus dat wordt nog
even spannend. Qua percentages staat Thomas aan kop met 78%,
gevolgd door Konstantina met 33% en Daan met 11% en Lucas zit dicht
tegen zijn eerste winstpartij aan. Het is knap van Thomas en
Konstantina dat zij hun winstpercentage meer dan verdubbeld hebben:
in de voorjaarscompetitie had Thomas 35% en Konstantina 12%.
Een goed voorbeeld dat trainen zijn vruchten afwerpt.
Arjan Versluijs
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Eindstanden senioren najaarscompetitie 2018
3e klasse poule E
Reeuwijk 2
TOP 2
Smash KC 1
Vriendenschaar 8
Pitt’75 4
Kwiek 2

5e klasse poule D
10
10
10
10
10
10

- 69
- 60
- 53
- 53
- 35
- 30

3e klasse poule H DUO
Taveri 3
De Beer 1
OTTV 1
Kwiek 1
Smash KC 1
Vriendenschaar 6

10
10
10
10
10
10

Smash KC 2
Het Centrum 3
TOP 4
Reeuwijk 4
ISV Gouda 1
Kwiek 5

10 10 10 10 10 10 -

72
58
48
41
41
40

10
10
10
10
10
10

36
32
31
23
18
10

5e klasse poule K DUO
- 43
- 30
- 26
- 24
- 14
- 13

Reeuwijk 1
Trefpunt 5
Smash KC 2
Kwiek 3
Twenty-one up 7
Dordrecht 12

-

Eindstanden junioren najaarscompetitie 2018
Promotie klasse poule B
Taverzo 3
Spinmill 1
VVV 1
Gorkum 2
Smash KC 1
Alexandria’66 2

4e klasse poule C

10
10
10
10
10
10

- 75
- 51
- 48
- 46
- 41
- 39

10
10
9
10
10
9

- 61
- 57
- 56
- 48
- 36
- 32

Trefpunt 1
Taverzo 7
Smash KC 2
Sliedrecht Sport 1
Salamanders 2
TOP 1

Pupillen B – poule A
Salamanders 5
Rijnsoever 9
SETT 2
Shot’65 2
Smash KC 3
Rijnsoever 10
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10
10
10
10
10
10

-

70
60
55
42
37
36

Jeugdtraining
Helaas stopt trainer Marc na vier jaar met het geven van de
jeugdtraining. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend jammer, en willen
Marc ook langs deze weg bedanken voor zijn grote inzet en
betrokkenheid de afgelopen jaren. Vanaf 1 januari gaan wij de
jeugdtraining op een iets andere wijze voortzetten.
Op maandagavond wordt er training gegeven door afwisselend Peter,
Robin en andere vrijwilligers: groep 1 van 18.00 tot 19.00 uur, groep 2
van 19:00 tot 20:00 uur.
Op dinsdagavond kan er onder leiding van Ab tussen 18.30 uur en 20.00
uur vrij gespeeld worden of kunnen de trainingsoefeningen van de
maandag ervoor herhaald worden.

• V.l.n.r.: Marc Rijerse, Bjarne van den Haselkamp, Mick
Eegdeman en Stas Boulytchev.
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Mijn tweede hobby:
Tja, dan krijg je de vraag: vertel eens iets over je tweede hobby!
Wat is mijn tweede hobby denk ik dan. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om
aan auto’s te werken, muziek te luisteren, te lezen, mensen te helpen
bij het repareren van allerhande zaken.
Laat ik het over auto’s hebben en dan over de mijne. Ik bezit sinds 1981
een Fiat X1/9, zilvergrijs. De X1/9 is een Targa tweezitter met de
techniek van de Fiat 128 en later de motor van de Fiat Ritmo, 1500cc en
85 pk. Met de Fiat X1/9 heb ik zo rond de 110.000 km mee gereden tot
de auto niet meer door de APK heen kwam door allerlei kleine en wat
minder kleine gebreken.
De X1/9 geschorst (1996!) met in het achterhoofd deze gebreken op
termijn te gaan verhelpen. Door allerlei omstandigheden is dat nooit
gebeurd en de Fiat staat
nog steeds te wachten tot ik
er aan ga beginnen! Wat
ook niet meehelpt is dat de
laklaag erg slecht is en de
hele auto opnieuw gespoten
zou moeten worden.
Op een gegeven moment zei
mijn vrouw dat er in ons
dorp ook een Fiat X1/9,
zwart metallic, uit 1981 te koop stond. En dat voor een schappelijk
bedrag. Een afspraak met de eigenaar en een proefrit gemaakt.
Dezelfde dag tot aankoop overgegaan.
’s Middags met de auto naar m’n werk in Rotterdam, maar kwam helaas
niet verder dan Gouda. De X1/9 was niet meer normaal rijdbaar
vanwege naar later bleek problemen met de ontsteking. Terug naar
Polsbroek en de storing uiteindelijk verholpen. Hoewel de buitenkant er
goed uitzag, bleek dat bij een grondige controle er toch van alles mis
was.
Ik moest eerst een waslijst van zaken die niet in orde waren, zoals
versleten tandwielen in de versnellingsbak, gaatjes in de carrosserie,
remleidingen, bekabeling, verlichting en nog meer verhelpen. Alles zelf
gedaan en bij elkaar heeft de auto toch nog zo’n 6 weken in de garage
gestaan. Uiteindelijk was de auto weer klaar om (veilig) mee te rijden.
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De Fiat Bertone X1/9 club Nederland.

Omdat ik vanaf de oprichting in 1986 al lid ben van de Fiat Bertone X1/9
club Nederland, heb ik heel wat kilometers met de beide X1/9’s in
clubverband gereden, zoals toerritten en puzzeltochten. Ook menigmaal
uitstapjes naar het buitenland. Zo is er elk jaar in augustus weer het
jaarlijkse treffen met alle Europese Fiat x1/9 clubs op de Nürnburgring
in Duitsland. Dat treffen is een onderdeel van het Oldtimer weekend
waar vanuit heel Europa allerlei merkenclubs akte de presence geven.
De meest exotische auto’s zijn er dan op de parkeervelden te
bewonderen. Voor de liefhebber een lust voor het oog om bijvoorbeeld
allerlei typen Ferrari’s, Maserati’s, Porsches, maar ook VW’s , Eenden,
Bugatti’s, Fiat’s en ga zo maar door bij elkaar op een veld te zien. Altijd
heel gezellig en interessant.
Daarnaast zijn en waren de
bezoeken aan de
buitenlandse clubs ook altijd
erg leuk. Het bezoek aan de
fabriek in Italië bij Milaan,
het 25-jarige bestaan van
de Zweedse club, het 25jarig bestaan van de
Deense club staan mij nog,
ondanks dat het alweer vele
jaren geleden was, vers in
het geheugen.
Pas geleden is het 30-jarige jubileum van de Fiat Bertone X1/9 club
Nederland gevierd. Dat duurde een paar dagen waarin we, vanwege de
toerritten, veel van Nederland gezien hebben. Uiteraard mochten we als
club ook een aantal buitenlandse gasten verwelkomen. Al met al een
paar heel gezellige dagen.
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Momenteel staat de zwarte X1/9 helaas alweer een tijdje geschorst.
Afgekeurd voor de APK vanwege verregaande roestvorming bij de
achterveerpoten. Bij het verwijderen van een dikke laag bitac pas goed
te zien. Een lastig te verhelpen probleem, ook al omdat nieuw plaatwerk
niet meer te krijgen is. Daarom moet vervangend plaatwerk zelf
gemaakt worden en dat kost tijd en inspanning. Maar langzaam maar
zeker gaat dat lukken, zodat ik hopelijk binnen niet al te lange tijd weer
met de X1/9 kan rijden.

Cor Eekhout
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Clubkampioenschappen senioren 15 december
Zaterdag 15 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. De kosten
bedragen €5,00 voor enkelspel en €2,50 voor dubbelspel.
Aanvang 09.30 uur, om 09.00 uur staat de koffie klaar!

Clubkampioenschappen junioren 22 december
Zaterdag 22 december vinden de clubkampioenschappen voor de jeugd
plaats. We starten om 13.00 uur -de zaal is vanaf 12.30 uur open- en
verwachten de middag rond 17.30 uur met een patatje af te sluiten. De
kosten bedragen €2,50.
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Babbeltje met… Lucas van der Bas

Naam: Lucas van der Bas
Bijnaam: Bassie
Geboortedatum: 18-5-2007
Woonplaats: Schoonhoven
School: De Krullevaar (groep 8)
Bijbaan: geen
Vriendin: geen
Functie bij Smash: jeugdspeler
Soort tafeltennisser: allround
Beste trainer: Ab
Makkelijkste
tegenstander: weet niet
Moeilijkste
tegenstander: de trainer
Hoe lang al lid: sinds juni 2018
Merk batje: Stiga
Merk rubber: Stiga EVO
Ambities in de
tafeltennissport: beste speler van Smash worden
Mooiste sport na
Tafeltennis: tennis
Hoogtepunt: eerste competitiewedstrijd
Dieptepunt: geen
Groene of blauwe tafel: groen
Witte of oranje bal: wit
Warme of koude zaal: warm
Tot 11 of tot 21: tot de 11
Hobby’s: tennis, tafeltennis en gamen
Eten: patat met ketchup
Drank: ice tea
Mooiste vrouw: nog niet gevonden
Vakantie: Curaçao en Egypte
Wat zou je graag veranderen bij Smash: meer ruimte om te spelen
Meest opmerkelijke
nieuwsfeit: geen idee
Bewondering voor: mijn vader en moeder
Levensmotto: geniet van elke dag
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