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Penningmeester  Algemeen bestuurslid 
Peter van den Heuvel  Hidde Kraaijveld 
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Remco Bont 
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Webmaster www.smashkc.nl  Clubgebouw Smash KC 
 
Rokus van der Bas    Vlisterweg 24 
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2871 LN Schoonhoven    Tel. 06-84101304 
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Van de voorzitter: 
 
De kogel is door de kerk 

 
Het gaat er helaas dan toch van komen: tijdens een gesprek dat wij 
onlangs met ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard hebben 
gehad, is duidelijk geworden dat wij onze langste tijd aan de Vlisterweg 
24 hebben doorgebracht. En dat is natuurlijk heel treurig nieuws.  
 
In de jaren 80 van de vorige eeuw moesten wij ons mooie clubgebouw 

aan de Wal verlaten. Er zouden op onze plek een aantal woningen 
worden gebouwd. We vonden in de gymzaal aan de Spoorstraat een 
nieuw onderkomen. 

 
Eind jaren 90 van de vorige eeuw moesten wij ons - inmiddels zeer 
vertrouwde en gewaardeerde - onderkomen aan de Spoorstraat 
verlaten. Er zou op onze plek een appartementencomplex worden 

gebouwd.  
 
Op de fundering van een niet meer gebruikt schoolgebouw aan de 
Vlisterweg bouwden we - met financiële steun van de gemeente 
Schoonhoven - een prachtig nieuw clubgebouw, waar we in 2000 
introkken.  

 
Het bord ‘Eindelijk Thuis’ boven de deur symboliseerde het einde van 

ons nomadenbestaan. Hier waren we toch echt niemand tot last en 
zouden we tot in lengte der jaren kunnen blijven tafeltennissen.  
 

 
Niets bleek minder 

waar: de school naast 
ons gaat op een andere 
locatie nieuw bouwen 
en na de sloop van het 
oude schoolgebouw 
(schatting: 2022-2023) 
zullen ook wij op 

termijn moeten wijken 
voor - wederom - 
woningbouw, inmiddels 
‘the story of our live’. 
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Bijkomend ‘probleem’: de gemeente Krimpenerwaard is bezig met een 
Sportaccommodatieplan, waardoor een eigen onderkomen op een 

andere locatie uitgesloten is. 
 
Binnenkort vindt er een extra ledenvergadering plaats, waarin we zullen 

polsen welke ideeën onze leden hebben. Wij zullen er natuurlijk alles 
aan doen om een zo goed mogelijk alternatief te bewerkstelligen, zodat 
deze mooie sport in Schoonhoven behouden blijft. Er breken spannende 
tijden aan… 
 
 
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  

 
Mededelingen van het bestuur: 

 
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    zaterdag 31 augustus 2019 

• Kersttoernooi senioren:  zaterdag 14 december 2019 

• Kersttoernooi junioren: zaterdag 21 december 2019 

• Nieuwjaarsreceptie:  zaterdag 4 januari 2020 
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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 twee nieuwe jeugdleden aangemeld: Seth Maaijen en 

Willemieke Vroegindeweij. Willemieke is al eerder lid geweest bij onze 
vereniging. Welkom beiden! Mick Eegdeman heeft zijn lidmaatschap bij 
Smash opgezegd en is Vriend van Smash geworden. 
 
Nieuwe seniorleden    Nieuwe jeugdleden  
Geen     Seth Maaijen 

Willemieke Vroegindeweij 

  
 
Gestopte seniorleden   Gestopte jeugdleden  

Geen      Mick Eegdeman  
 

 
Wist u dat… 

 
• Martin zijn fietssleutel kwijt is geweest; 
• Arjan voor de tweede keer vader is geworden; 
• De onderhoudsdag weer achter de rug is; 
• Remco en Hidde in het bestuur zitten; 

• Er veel verwarring was of DUO 2 wel of geen kampioen is 
geworden; 

• MJ tafeltennis een clinic heeft gegeven op de Ichtusschool; 
• Daan een lekkere babbel heeft; 
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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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Clinic MJ tafeltennis: 
 
Op 14 mei stond MJ tafeltennis op uitnodiging van Smash op de 
Ichtusschool in Schoonhoven. 6 gymlessen werden overgenomen 
waarbij ongeveer 150 kinderen in actie kwamen. Iedereen heeft het als 
zeer positief ervaren. In het najaar krijgt dit een vervolg. MJ bedankt. 
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Huldiging Cees de Gruijter voor 50-jarig 
lidmaatschap 

 

Zondag 3 maart werd Cees de Gruijter door de NTTB gehuldigd voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap bij onze mooie vereniging. Samen met 

teammaat Rob Stremme reisde hij af naar Zwolle, waar hij getuige was 
van de Nederlandse kampioenschappen tafeltennis. Van de bond kreeg 

hij een mooie oorkonde. 

Cees, van harte met deze mijlpaal! 

Hieronder leest u wat zijn 
teamgenoten over Cees te melden 

hebben. 

Cees de Gruijter is niet alleen een 
enthousiaste tafeltennisspeler maar 
vooral een teamspeler die de 

gezelligheid zoekt en daarnaast ook 
graag wil presteren. Dat laatste zou 
je niet zeggen als je kijkt naar zijn 
uitrusting: een batje van € 3.95 dat 
nogal eens in het zonnetje op de 
hoedenplank van zijn auto blijft 
liggen.  

Bij zo’n aankoop kreeg je ook nog een proefbal en een netje mee 
geleverd. En dan is het eigenlijk verwonderlijk als je naar zijn 
persoonlijk gemiddelden kijkt in de afgelopen 50 jaar; ver boven het 

gemiddelde en eigenlijk altijd wel verkerend in de top van z’n klasse.  

Veel spelers verkijken zich op het spel van Cees dat er enigszins simpel 
uitziet maar eenmaal tegen hem spelend ervaar je pas hoe moeilijk het 

is om van hem te winnen. Heel veel tegenspelers weten daarover mee 
te praten. Hij brengt met z’n lange reach niet alleen veel ballen terug op 
de tafel maar op de meest onverwachte momenten komt er plots ook 
nog een aanval uit de hoek, iets waarop hij de laatste tijd steeds meer 
traint en niet zonder succes.  

Tegenspelers wijten een nederlaag snel aan het feit dat zij slecht 
tegenstand hebben geboden maar niet vanwege het goede spel van 
Cees en dat is absoluut onterecht. Bovendien blijft hij doorvechten tot 
z’n laatste snik en zal hij nooit opgeven; hij beschikt over een tomeloze 
inzet.  
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Mede daardoor heeft hij door de jaren heen veel prijzen gewonnen 
hetzij als clubkampioen in zijn klasse of als kampioen in de competitie. 

Het is altijd heel gezellig om samen met Cees op pad te gaan en een 
wedstrijd te gaan spelen en niet in het minst door z’n geweldige humor;  

 

 

 

De gezelligheid en de humor begint al op het moment als hij in de auto 
stapt om naar een tegenstander (in zijn termen: naar de vijand) te 
gaan. Hij is door zijn houding als speler een voorbeeld voor velen; altijd 
sportief en integer. Strijdend voor ieder punt maar na afloop genietend 
van de gezelligheid samen met z’n maten en tegenstanders. We hopen 
nog lang van hem te genieten en samen te blijven optrekken. 

 

Jan, Rob, Jasper en Jake 
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Verslagen jeugd- en seniorencompetities voorjaar 
2019: 

 
Smash 1 regulier 
 
De eerste wedstrijd van dit seizoen werd meteen dik verloren van 
Reeuwijk met 3-7. Geen goede start van het seizoen dus, maar dit bleek 

de latere kampioen te zijn. Daarna moesten we uit tegen Pitt, waar een 
zwaarbevochten 5-5 gelijkspel uit het vuur werd gesleept. Thuis tegen 
Combat werd met 7-3 gewonnen waarbij Arjan bijna al zijn partijen 
won!  
 
Daarna werd er tegen TaLaNi een knappe 6-4 overwinning geboekt, de 

tegenstander was zelfs met de fiets gekomen omdat ze erg nieuwsgierig 
waren hoe het bier aan deze kant van de Lek smaakte. Hierna ‘de derby’ 
tegen TOP uit Haastrecht die met 4-6 verloren ging. In Bleiswijk werd 
tegen concurrent Combat een klinkende 3-7 overwinning behaald. Eén 
van de spelers van Combat had er nog maar een paar verloren maar 
wist er deze avond slechts één te winnen, ik denk dat zijn gezicht nog 
steeds op onweer staat.  

 
Bij Reeuwijk uit werd geen één punt behaald, we gaan het er hier verder 
niet meer over hebben……gelukkig herpakte we ons de volgende 
wedstrijd thuis tegen Pitt door met 9-1 te winnen. De laatste twee 
wedstrijden van het seizoen werden met 6-4 gewonnen- en verloren 

tegen respectievelijk TaLaNi en TOP.  
 

We zijn dit seizoen op een veilige vierde plaats geëindigd waarbij 
Reeuwijk kampioen is geworden en Combat is gedegradeerd. Het was 
een wisselvallig seizoen waarbij we grote nederlagen hebben geleden 
maar ook mooie overwinningen hebben behaald.  
 
Volgend seizoen dus weer een jaar in de derde klasse. 

 
 
Mvg, 

 
Robin van Randwijk 
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Smash 2 regulier 
 

Ons eerste contact met het spelen in de 4e klasse is op een complete 
mislukking uit gelopen. Na een prima gespeelde competitie in de 5e 
klasse waarin we promotie bereikte (eindelijk ) naar de 4e klasse en 

dachten voor behoud te spelen maar niets van terecht is gekomen en 
we weer degraderen naar het……… voor ons niveau 5e klasse.  
 
Door veel trainingsarbeid gaan we weer proberen kampioen te worden 
om wederom een beter resultaat te halen in de 4e klasse, daar het bleek 
dat we in een uiterst moeilijke poule zaten, wat ons heel snel duidelijk 
bleek en ook onze leeftijd gaat een rolletje meespelen zelfs bij onze 

benjamin ….hi….hi…. CEES. 

 
Het wordt dus een klein verslag waarin we weinig hebben mee te delen, 
zij het dat we een gelijkspel hebben bereikt tegen OTTV en de rest van 
de wedstrijden verloren hebben, jammer genoeg ook nog met (te grote) 
cijfers maar toch niet het gevoel hadden weg geslagen te worden…….!!!! 

En dat is positief toch…. 
 
Al met al gaan we de volgende competitie er tegenaan en een rol te 
spelen om wederom kampioen te worden. 
 
Cees, Jan en Rob gaan ervoor!!!!!! 
 

Rob Stremme 
 
Smash 1 DUO 
 
De competitie begon, bijna zoals altijd, erg moeizaam voor ons. 
 
De eerste wedstrijd speelde wij tegen Kwiek 1 die wij het seizoen ervoor 

ook tegen waren gekomen. Hier moest een winst van 3-2 toch zeker 
mogelijk zijn. Helaas speelde wij beide onder ons niveau en wist alleen 
ik er eentje te winnen. 4-1 verlies was geen fantastisch begin. 
 
De tweede wedstrijd tegen TZM1 speelde we beide prima, en wonnen 

met 4-1. Waardoor we weer wat positiever tegenover de competitie 

stonden, en dachten dat als we zo door zouden gaan we heel misschien 
wel voor een eerste plek mee konden doen. 
 
De volgende twee wedstrijden tegen OTTV 1 en NTTC 3 verloren we, 
vooral tegen OTTV hadden we meer punten kunnen pakken en die 
hadden wij ook hard nodig bleek later. 
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We waren nu halverwege de competitie, en er stonden op dat moment 4 
team op het zelfde aantal punten waaronder wij. NTTC1 was een beetje 

uitgelopen, maar alles was nog mogelijk. 
 
De tweede helft van de competitie ging iets beter, we wisten wat meer 

punten te pakken. Helaas wist NTTC 1 nog meer punten te pakken 
daarom liepen ze nog wat verder uit. We sloten het seizoen af op een 
nette derde plek, Kwiek werd tweede en NTTC verdiend eerste. 
 
Volgend seizoen beginnen we hopelijk wat beter, dan is een eerste of 
tweede plek ook prima te doen. We krijgen dan ook wat meer 
ondersteuning van Hidde, die vaak ook goed zijn potjes weet te winnen. 

 

 
Remco Bont 
 
Smash 2 DUO 
 

Ons team bestaand uit Jake Constable, Jasper Stetter en in deze 
competitie eenmaal ondersteund door Cees de Gruijter werd verrast 
door de voor ons vreemde indeling van de wedstrijden, geen uit- en 
thuis wedstijden tegen elk team uit de poule. 
 
De oorzaak van deze vreemde indeling lag in het feit dat ISV uit Gouda 
vergeten was om in te schrijven waardoor er geen 6 maar 7 teams in de 

poule zaten. Later werd duidelijk dat na 6 wedstrijden de eerste 4 
gingen spelen om het kampioenschap en de onderste drie voor 
degradatie. 
 
Om jullie niet te vermoeien met alle uitslagen hier alleen de winst en 
verlies partijen, verlies bij Trefpunt, daarna winst bij ISV, toen tweemaal 
verloren van NTTC en Kwiek, daarna tweemaal winst bij Lekpongers en 

OTTV. Na de 6 wedstrijden stonden we op de 3e plaats achter NTTC4 en 
Trefpunt4 dus gingen door in poule C1 voor het kampioenschap. 
 
In de winnaarspoule zaten NTTC4, Lekpongers, Trefpunt 4 en Smash 
KC. We begonnen met winst thuis op NTTC mede veroorzaakt door een 

geweldige invalbeurt van Cees de Gruyter, daarna verlies bij de 

Lekpongers gevolgd door winst op Trefpunt thuis (5-0). 
 
Na de laatste wedstrijd ontstond er onduidelijkheid over wie nu eigenlijk 
kampioen was geworden. De voorzitter feliciteerde ons met het 
kampioenschap, ik dacht dat het een grap was en vertelde dat wij 2e 
waren geworden. Nee, zij Ab kijk maar op de site van de NTTB, en jawel 
daar stonden we bovenaan.  
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Uiteindelijk zijn we 2e geworden na nog meer onduidelijkheid over 
aftrekpunten van Lekpongers in verband met niet op komen dagen.  

Ondanks onduidelijkheden over uitslagen e.d. hebben we toch een leuke 
competitie gespeeld. 
 

We blijven dus gewoon in de 5e klasse en gaan proberen het in de 
volgende periode nog beter te doen.  
 
Jasper Stetter 
 
Jeugdteams 

 
Dit seizoen had Smash twee jeugdteams in plaats van drie. Dit kwam 

omdat Bjarne en Mick naar Gorinchem zijn gegaan en Stas weer terug is 
gegaan naar zijn oude team.  
 
Het eerste jeugdteam, uitkomend in de derde klasse, met Maurits, Stas 

Sem en Kyan in de gelederen is op een keurige derde plaats geëindigd, 
samen met Vriendenschaar. Het zag er een tijdje naar uit dat er meer in 
zat maar dit bleek achteraf niet het geval. Wanneer deze mannen veel 
blijven trainen moet het mogelijk zijn een stap hogerop te komen. 
 
Het tweede jeugdteam, dat in de pupillen A speelde, is helaas op de 

laatste plaats geëindigd. Hierbij moet uiteraard wel opgemerkt worden 
dat deze spelers (Konstantina, Thomas, Lucas en Daan) nog niet zo lang 

tafeltennissen. Verder is de vooruitgang wel goed zichtbaar bij dit team, 
wie weet waar dit toe kan leiden in de toekomst.  
 

 
 

Het belangrijkste is dat dit team 
zichtbaar plezier heeft in de sport 
en ook kunnen ze het onderling 
goed met elkaar vinden. Ook voor 
dit team geldt: veel blijven 
trainen, daar kun je alleen maar 
beter van worden. Maar het 

allerbelangrijkste blijft: plezier 
hebben, en dat hebben ze.  
 

 
 
Op naar de volgende competitie! 
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Eindstanden senioren voorjaarscompetitie 2019 
 

 

 
 
Eindstanden junioren voorjaarscompetitie 2019 

 

 
3e klasse poule B 

  
Pupillen A poule A 

         
ATTC Evo-Repro 1 10 - 70  HTTC-070 3 8  - 54 
Taverzo 6 10 - 61  Rijnsoever 8 8 - 48 
Smash KC 1 10 - 49  SETT 2  8 - 47 

Vriendenschaar 4 10 - 49  Shot’65 3 8 - 31 
Overschie 1 10 - 41  Smash KC 2 8 - 20 
SETT 1  10 - 29  

 
  

          
3e klasse poule B  4e klasse poule E 
         
Reeuwijk 2 10 - 63  Sliedrecht sport 3 10 - 68 
TaLaNi 2  10 - 56  Xerxes 6 10 - 65 
TOP 2 10 - 54  Kwiek 3 10 - 61 

Smash KC 1 10 - 51  Reeuwijk 3 10 - 46 
Pitt’75 2 10 - 42  OTTV 2 10 - 39 
Combat 3 10 - 34  Smash KC 2 10 - 21 

    

3e klasse poule A DUO  5e klasse poule C1 DUO 
         
NTTC 3 10 - 33  NTTC 4 9 - 28 
Kwiek 1 10 - 30  Smash KC 2 9 - 26 

Smash KC 1 10 - 26  Lekpongers 1 9 - 25 
Vriendenschaar 3 10 - 26  Trefpunt 4 9 - 20 
TZM 1 10 - 22  
OTTV 1 10 - 13  
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Onderhoudsdag clubgebouw: 

 
Zaterdag 11 mei stond weer de jaarlijkse onderhoudsdag op het 
programma, door een aantal vrijwilligers is er weer hard gewerkt om het 
clubgebouw en het buitenterrein weer op orde te krijgen. Er werd aan 
het begin van de middag traditioneel afgesloten met een hapje en een 
drankje. Zie hieronder wat ‘actiefoto’s’ van deze dag. 
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Babbeltje met… Thomas de Leede 
 

 

 
Naam:   Thomas de Leede 

Bijnaam:    geen 

Geboortedatum:     13-08-2006  

Woonplaats:           Schoonhoven 

School:                   CSG Willem de zwijger 

Bijbaan:                  werken op boerderij van opa 

Vriendin:    geen 

Functie bij Smash:  speler  

Soort tafeltennisser:      

Beste trainer:               Ab 

Makkelijkste  

tegenstander: geen 

Moeilijkste  

tegenstander: trainer 

Hoe lang al lid:            2 jaar 

Merk batje:                  de tafeltennisexpert Game 11 

Merk rubber:                    Friendship 
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Ambities in de  

tafeltennissport:  gewoon een goede tafeltennisser 

worden en nog veel dingen erbij 

leren. 

eerste sport na  

Tafeltennis:  tennis 

Hoogtepunt:  vaak gezellig bij training 

Dieptepunt:  soms hierbij iets te gezellig 

Groene of blauwe tafel:  blauw 

Witte of oranje bal:  oranje 

Warme of koude zaal:      koud 

Tot 11 of tot 21:  11 

Hobby’s:             tafeltennis en treinreizen 

Eten:             broodje shoarma 

Drank:             chocomel 

Mooiste vrouw:   geen 

Vakantie:                         Italië 

Wat zou je graag  

veranderen bij Smash:  niks 

Meest opmerkelijke  

nieuwsfeit:   geen  

Bewondering voor:  geen  

Levensmotto:   alles komt goed 
 
 






