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Van de voorzitter: 
 
Team Krimpenerwaard 

 
Ik wil het in mijn voorwoord eens een keer over heel iets anders 
hebben. Niet over de vergadering die we onlangs in de Meent hebben 
gehad over de bouw van de nieuwe school en sporthal. Niet over het 
intekenen van de postzegel – de grond waarop beide nieuwe gebouwen 
zullen komen - en of ons clubgebouw nu wel of niet binnen deze 
postzegel valt. Niet over het feit dat we daar tussen neus en lippen te 

horen kregen dat onze erfpachtovereenkomst in 2025 
hoogstwaarschijnlijk niet zal worden verlengd en we dus vijf jaar de tijd 
hebben om – in overleg met de gemeente Krimpenerwaard – een 

alternatief te vinden voor onze mooie club. 
 
Nee, ik wil het graag hebben over Team Krimpenerwaard. 2020 is een 
belangrijk jaar voor onze penningmeester Peter B. ‘Wat is dat toch met 

die initialen bij de Peters’, vraagt u zich wellicht af. Simpel, wij werken 
niet met achternamen, dus het is Peter B. uit Bergambacht en Peter S. 
uit Schoonhoven - hoewel we de laatste misschien beter Peter G. uit 
Griekenland kunnen noemen. 
 
Op donderdag 4 juni 2020 beklimmen duizenden deelnemers de Alpe 

d’Huez. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ fietsen zij de Hollandse 
berg omhoog, met het doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor 

onderzoek naar kanker. Peter B. gaat proberen om deze alpenreus maar 
liefst zes keer te bedwingen! 
 
Hoewel ik zelf gillend wakker word alleen al bij de gedachte, vind ik dit 
een fantastisch initiatief, en steunen wij Peter aan alle kanten. 

Wijnactie, dineractie, donatie tijdens kersttoernooi, steun van de 
individuele leden, ga zo maar door. Mochten er lezers zijn die dit ook 
een prachtige actie vinden en ook een donatie willen doen: 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PeterHeuvel8768/alpe-
dhuzes-2020n. Alle steun is welkom! 
 
Ab Muilwijk 

 

 
 
 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PeterHeuvel8768/alpe-dhuzes-2020n
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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       

 
• Koningsspelen    vrijdag 17 april 2020 

• Onderhoudsdag   zaterdag 9 mei 2020 

• BBQ     zaterdag 29 augustus 

2020 

• Clubkampioenschappen senioren: zaterdag 12 december 

2020 

• Clubkampioenschappen junioren: zaterdag 19 december 

2020 

• Nieuwjaarsreceptie:   zaterdag 9 januari 2021 
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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 zijn twee nieuwe jeugdleden bijgekomen, dit zijn: Seth Maaijen en 

Zeno Mentiox. Bij de senioren is Minke Bootsma lid geworden. Seth, 
Zeno en Minke welkom bij Smash! Helaas heeft Stefan de Ruiter zijn 
lidmaatschap bij Smash opgezegd, wel blijft hij als vriend aan Smash 
verbonden. 
 
Nieuwe seniorleden    Nieuwe jeugdleden  
Minke Bootsma    Seth Maaijen 

     Zeno Mentiox 
     Brando Vergeer 
 

Gestopte seniorleden   Gestopte jeugdleden  
Stefan de Ruiter    Geen  
 

 
Wist u dat… 

 
• Smash 1 regulier alweer kampioen is geworden; 
• Stefan weer vader is geworden; 
• Hij helaas geen competitie meer speelt; 

• Maar tegenwoordig branden blust; 
• Remco nog dichter bij Smash gaat wonen; 

• Er weer een vriendschappelijke wedstrijd is gespeeld tegen 
Gispen; 

• John dit keer met Smash mee speelde; 
• De vrijwilligers hebben gegeten bij Springer voor Alpe d’HuZes; 
• Peter van plan is deze berg zes keer te gaan beklimmen; 

• Wij bij deze gedachte al moe worden; 
• Hidde regelmatig in het krachthonk zit; 
• Ab opa is geworden; 
• Arjan aan het klussen is geweest; 
• Cees tegenwoordig op de taxi zit; 
• Ook hij opa is geworden; 
• Louis als superinvaller competitie gaat spelen; 

• Hidde in Rotterdam gaat wonen; 
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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: 
 
Eind augustus stond de jaarlijkse barbecue weer gepland van Smash. 
Deze barbecue is weer druk bezocht door de leden en vrienden van 
Smash. Hieronder een aantal foto’s van deze mooie middag. 
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Iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid, een speciale dank 
gaat uit naar alle vrijwilligers. Tot de volgende barbecue op zaterdag 29 
augustus! 
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Alpe d’HuZes ‘opgeven is geen optie’ 
 

 
 
Tien jaar geleden deed ik mee met Team Alpblasserwaard aan Alpe 
d’Huzes 2010. We beleefden fantastische maar ook emotionele dagen in 

Frankrijk. We haalden een waanzinnig bedrag op voor KWF van meer 
dan honderdduizend Euro. 

 
Nu tien jaar later doe ik weer mee. Nu met Team Krimpenerwaard. Mijn 
doel voor dit jaar is om 6x de Nederlandse berg in Frankrijk op te rijden. 
Mijn doel voor de toekomst is dat er niemand meer doodgaat aan 

kanker.  
 
Steun mij en geef mij een extra zetje omhoog die berg op. Elk bedrag is 
welkom en gaat voor de volle 100% naar de stichting. Als je wilt 
doneren kan dat via onderstaande link. Druk vervolgens op de rode 
doneer button rechts op je scherm.  
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Opgeven is geen optie   

 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PeterHeuvel8768/alpe-

dhuzes-2020n  
  
 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter van den Heuvel 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PeterHeuvel8768/alpe-dhuzes-2020n
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PeterHeuvel8768/alpe-dhuzes-2020n
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Verslagen jeugd- en seniorencompetities najaar 
2019: 

 
Smash 1 regulier 
 
Lijfsbehoud is zoals elk seizoen onze doelstelling, zo ook dit seizoen. We 
werden ingedeeld bij een aantal onbekende teams, voornamelijk aan de 

overkant van de Lek. Het enige bekende team was Xerxes, waar we een 
aantal jaar geleden tegen hebben gespeeld toen we kampioen werden in 
de derde klasse, toen nog met Sjaak Ouwerkerk in de gelederen. 
 
Het seizoen begon (traditiegetrouw) met wedstrijden die verzet moesten 
worden. Hierdoor gebeurde het dat een team twee of zelfs drie 

wedstrijden meer had gespeeld. Ook hebben we een keer twee partijen 
in een week moeten spelen, persoonlijk vind ik dat je bijvoorbeeld een 
punt in mindering moet krijgen als team als je een verzoek tot verzetten 
doet, scheelt zeker de helft in het aantal wedstrijden dat verzet gaat 
moeten worden… 
 
In de eerste vijf wedstrijden hebben we één keer verloren, één keer 

gelijk gespeeld en drie keer gewonnen, totaal hebben we 28 punten 
behaald in de eerste vijf wedstrijden.  
 
Heel het seizoen zag het eraan uit dat Dordrecht kampioen zou gaan 
worden. De achtste wedstrijd speelden we uit tegen Dordrecht en tot 

onze eigen verbazing wonnen we er met maar liefst 1-9! De negende 
wedstrijd thuis tegen Papendrecht werd met 7-3 gewonnen. De laatste 

wedstrijd konden we nog in theorie kampioen worden als we met 9-1 
zouden winnen van MTTV thuis…  
 
We kwamen 4-0 voor, toen verloor Robin zijn partij en zou het heel 
spannend gaan worden….maar het onmogelijke gebeurde en uiteindelijk 
sloeg Bjarne ons naar de titel! We waren kampioen! Volgend seizoen 

dus weer de tweede klasse in. 
 
Doordat het kampioenschap niet gepland was waren er geen bloemen en 

champagne vooraf geregeld. Peter de Heij is thuis nog zijn 
randkvoorraad wezen halen, maar desalniettemin bleef het nog lang 
onrustig op de Vlisterweg 24… 
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V.l.n.r.: Ab, Bjarne, John, Robin en Hidde. Arjan 

ontbreekt op de foto 

Al met al was het naast het sportieve succes ook een erg leuk seizoen 
waarin Bjarne heeft laten zien elke week beter te worden. Daarnaast 
willen we Hidde bedanken voor de gratis overtochten naar de andere 

kant van de Lek. 
 
Op naar de tweede klasse! 
 
Mvg, 
 

Robin van Randwijk 
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Smash 2 regulier 
 

Al met al slechte wedstrijden en veel omzettingen i.v.m. vakantie van 
Cees die pas de 2e week oktober beschikbaar was, blessure van Jan 
aan zijn arm waardoor het smashen niet kon, en ook Rob was verre van 

zijn normale niveau, maar onze dank gaat uit naar Jake en Jasper die 
om de beurten speelden tot Cees weer terug was. 
 
Jan, Cees en Rob hebben een soort van horror competitie meegemaakt 
door het spel maar ook door de stand, …. Op 3 wedstrijden van het eind 
ging het degradatiespook door de koppies…….oorzaak was dat we 
namelijk onderaan in de 5e klasse stonden en dat was iets nieuws voor 

dit team daar we meestal mee spelen om kampioen te worden!!!!! Maar 

geen degradatie naar de 6e klasse…….. nee toch. 
 
De ploegen die we tegen kwamen waren alle die aan de overkant van de 
Lek speelde, dus tegenstanders die voor ons erg vreemd waren en in 
onze ogen een “RAAR” spelletje hadden, maar in werkelijkheid beter en 

vaster acteerden. Wel ”gelukkig” werd het een ander verhaal in de 
laatste wedstrijden, kregen meer grip op de tegenstanders en tevens 
werden er ook meer partijen in winst omgezet. 
 
We wisten de nederlaag tegen VCS 2 uit Werkendam te beperken tot 
een 6-4 verlies, en toen kwam de belangrijke wedstrijd tegen Talani 4 
een directe bedreiging voor ons die we….. moesten……winnen en ja hoor 

Jasper 2x, Cees 3x en Jan 2x een 8-2 winst makkelijk ging het niet maar 
een enorme inzet bleek genoeg voor dit belangrijke duel waardoor we 
ons veilig speelden om in de 5e klasse te blijven. Met dank aan Jasper 
die speelde omdat Rob op vakantie was. 
 
Tijdens dit schrijven is de indeling bekend voor de voorjaarscompetitie 
en zijn blij dat we niet meer de pont over moeten, maar hopen op een 

beter seizoen. 
 
Rob Stremme  
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Smash 1 DUO 
 

Deze competitie zouden niet alleen Stefan en Remco spelen, maar ook 
Hidde zal vanaf dit seizoen een vaste aanstelling hebben in het DUO 1 
team.  

 
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Gorkum 2, Hidde en Remco 
moesten de competitie beginnen. We hadden er zin in, en zagen (zoals 
elke competitie) het al voor ons hoe we eerste gingen worden. Wij 
kwamen binnen en zagen twee spelers tegen elkaar spelen en hoorden 
op de achtergrond het geluid van niet één, maar TWEE batjes wat 
verdacht veel klonk als noppen of anti. Het zal toch niet dat wij onze 

eerste wedstrijd van het seizoen tegen twee materiaalspelers moeten 

spelen? Het werd ons al snel duidelijk dat dit dus wel het geval was, en 
met verse tegenzin begonnen wij de wedstrijden. Wij wisten beiden 1 
potje te winnen, met als resultaat een 2-3 verlies. De schade was 
beperkt.  
 

De tweede wedstrijd speelden wij tegen Alexandria, ook hier moesten 
wij genoegen nemen met 2-3 verlies. Remco wist twee potjes te winnen, 
Hidde verloor helaas beide partijen. Dit moest beter kunnen. De derde 
en vierde wedstrijd speelden Hidde en Remco tegen Drivers en 
Sliedrecht Sport. Beiden speelden goede partijen en wij wisten twee 
keer 5-0 te winnen, dit gaf moed voor de rest van het seizoen! De vijfde 
wedstrijd speelden Stefan en Hidde tegen het Centrum, dit was duidelijk 

de sterkste tegenstander en een 5-0 verlies was het resultaat. 
 
De zesde wedstrijd speelden Remco en Stefan tegen Sliedrecht Sport, 
Hidde en Remco hadden hier thuis al met 5-0 tegen gewonnen dus dit 
zou een makkie moeten worden?! Niets was minder waar, wij wisten 
beiden geen potje te winnen en gingen met een zeer teleurstellende 5-0 
verlies naar huis. De zevende wedstrijd werd gespeeld tegen Gorkum, 

Hidde en Stefan mochten het opnemen tegen de noppenspelers. Ik moet 
heel eerlijk zeggen dat ik erg blij ben dat ik hier niet hoefde te spelen. 
Hidde wist maar 1 partij te winnen en het resultaat was 1-4 verlies. 
 
Wij moesten nu weer tegen Alexandria, een tegenstander waar Remco 

thuis 2 wedstrijden won en Hidde er 2 verloor. Hidde had nog wel een 

appeltje met ze te schillen en Remco won thuis beide partijen vrij 
makkelijk dus dat moest nu ook geen probleem zijn… Hidde won 
overtuigend zijn twee partijen, maar zo makkelijk als ik thuis de partijen 
won verloor ik ze nu beide. Een 2-3 verlies was het teleurstellende 
resultaat. 
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De een na laatste wedstrijd speelden Hidde en Remco tegen Drivers, 
een tegenstander die nog erg weinig punten had gehaald en deze 

moesten we dus makkelijk kunnen winnen. Wij wisten beide onze 
partijen te winnen, alleen de dubbel werd helaas verloren. 
 

De laatste wedstrijd ging eigenlijk nergens meer om, we konden geen 
eerste en geen laatste meer worden. Maar één van onze tegenstanders 
had 18/18 wedstrijden gewonnen en stond dus nog op 100%. Wij 
gooiden beiden alles op alles om hem in ieder geval van zijn 100% af te 
schoppen. Remco speelde een goede partij en wist in 4 games te winnen 
van deze speler, alsnog een heerlijk momentje om het seizoen af te 
sluiten! 

 

Wij sloten het seizoen af op een nette derde plaats. 
 
Helaas is Stefan gestopt met tafeltennis om bij de vrijwillige brandweer 
te gaan. Ik heb altijd met veel plezier met je samen gespeeld en hoop 
dat je ooit nog de tijd vindt om toch weer terug te gaan tafeltennissen. 

Voor nu in ieder geval veel plezier en succes bij de brandweer! 
 
Remco 
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Smash 2 DUO 
 

De najaarscompetitie zit er weer op dus volgt, zoals gebruikelijk, een 
verslagje van de wedstrijden en de eventuele hoogte/dieptepunten en 
bijzonderheden. 

 
Wij startten de competitie in Alphen aan den Rijn tegen een damesteam 
van  ATTC Evo-Repro8, dat was beslist geen makkie, de dames wonnen 
met 3-2  en later zou blijken dat ze voor iedereen te sterk waren en zijn 
kampioen geworden met een voorsprong van 12 punten op nummer 2. 
 
De 3e wedstrijd ontvingen wij VVV 10 uit Leidschendam, de wedstrijd 

gewonnen met 4-1, die in verband met een vergeten jas door een speler 

nog een levendig contact via telefoon een mail opleverde tussen de 
speler Shiva Gopalakrisnan, Ab en mij. Na heel veel contact heen en 
weer liefst in het Engels is de jas uiteindelijk opgehaald, ik meen door 
zijn vrouw. 
 

In de uitwedstrijd bleek dat Shiva zijn plek in het team opgegeven had 
omdat hij zijn niveau  niet goed genoeg vond, voor hem in de plaats was 
Mandy in het team opgenomen en die was leuker maar ook sterker dan 
Shiva waardoor wij allebei klop kregen.  
 
Rob Stremme viel voor Jake in bij Vriendenschaar, dat team bestaat uit 
spelers die na een sabbatical van 3 jaar weer competitie zijn gaan 

spelen en bleken nog niet goed genoeg om in de top mee te draaien en 
werden laatste in de poule.  
 
Onze laatste wedstrijd moesten we naar Nieuwerkerk aan den IJssel bij 
NTTC die wij helaas verloren 3-2 waardoor we 3e werden in de poule 
met een gelijk aantal punten als NTTC. Speler Wim was nog wel iets 
bijzonders opgevallen, hij sloeg zelf zeer weinig sorry ballen maar moest 

er irritant veel incasseren, ik vroeg nog denk jij dat of is dat zo, je raadt 
zijn antwoord al. 
 
Ik heb niet alle wedstrijden in dit verslagje opgenomen maar alleen de 
wedstrijden die volgens mij invloed hadden op de einduitslag. 

 

Al met al lekker gespeeld en een 3e plaats met net zoveel punten als 
nummer 2 is zo slecht nog niet. 
 
Jasper Stetter 
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Vriendschappelijke wedstrijd tegen Gispen 
 
Een paar weken geleden hebben we weer een vriendschappelijke 

wedstrijd tegen Gispen gespeeld uit Culemborg. Gispen is het team waar 
John ook bij speelt. De vorige keer speelden we uit in Culemborg, nu 
speelden we thuis. John, Bjarne en Robin speelden in een team en 
Remco, Hidde en Jasper speelden in een team. Jasper verving Arjan 
omdat hij niet helemaal fit was. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Team 1 won met 6-4 tegen Gispen, team 2 verloor met 6-4 tegen het 
andere team. Verder was het een gezellige avond en een goede 
warming-up voor de competitie. 



- 20 - 

Jeugdteams 
 
Ook dit seizoen waren er weer 3 jeugdteams actief bij Smash. Het 
eerste team kwam uit in de 2e klasse. Dit team hoefde maar 8 
wedstrijden te spelen omdat ze in een poule zaten met maar 5 teams.  
 
Even zag het ernaar uit dat de eerste plek behaald zou kunnen worden 
maar uiteindelijk bleek Vriendenschaar een maatje te groot. Volgend 

seizoen gaan Maurits, Stas, Sem en Kyan het weer proberen in de 
tweede klasse. 
 
Het tweede team kwam uit in de 5e klasse, dit team bestaat uit Thomas, 
Willemieke en Robin. Robin speelde voor het eerst competitie dit 

seizoen. Dit team is helaas op de laatste plaats geëindigd maar gelukkig 
hebben ze veel plezier onderling en gaat het elke keer beter.  

 

 
 

• Team 1 en 2 in actie tijdens een uitwedstrijd tegen 

Taverzo 

Het derde team kwam uit in de pupillen A klasse. In dit team spelen 
Lucas, Daan en Konstantina. Dit team is op een mooie tweede plaats 

geëindigd op slechts 6 punten achterstand van kampioen Salamanders. 
Volgend seizoen speelt dit team 5e klasse. 
 
Ook in de voorjaarscompetitie van 2020 zullen er weer drie jeugdteams 
actief zijn. Team 1 zal gaan spelen in de 2e klasse, team 2 en 3 zullen 5e 

klasse gaan spelen. Iedereen veel succes in de voorjaarscompetitie! 
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Kleurplaat: 
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Eindstanden senioren najaarscompetitie 2019 

 

 
 
 
Eindstanden junioren najaarscompetitie 2019 
 
 

2e klasse poule A 

  

5e klasse poule A 
         
Vriendenschaar 2 8 - 59  TOGB 5 8  - 60 
Smash KC 1 8 - 45  ATTC Evo-Repro 4 8 - 44 
Taverzo 6 8 - 36  Taverzo 7  8 - 43 
Rijsoever 5 8 - 31  Tavernie 2  8 - 30 

Salamanders 2 8 - 29  Smash KC 2 8 - 23 

 

  

          

3e klasse poule G  5e klasse poule H 
         
Smash KC 1 10 - 66  HTV 1 10 - 65 
Dordrecht 5  10 - 66  VCS 2 10 - 58 
Xerxes 4 10 - 46  Tavernie 4 10 - 54 
Tavernie 2 10 - 46  Smash KC 2 10 - 44 

Papendrecht 4 10 - 40  TaLaNi 4 10 - 41 
MTTV 1 10 - 36  MTTV 2 10 - 38 

3e klasse poule K DUO  5e klasse poule J DUO 
         

Het Centrum 2 10 - 44  ATTC Evo-Repro 8 10 - 41 
Gorkum 2 10 - 30  NTTC 4 10 - 29 
Smash KC 1 10 - 24  Smash KC 2 10 - 29 
Alexandria’66 6 10 - 21  Pijnacker 6 10 - 25 
Sliedrecht Sport 4 10 - 19  VVV 10 10 - 21 

Drivers 3 10 - 12  Vriendenschaar 8 10 - 5 

Pupillen A poule A  
     
Salamanders 5 10 - 67  

Smash KC 3 10 - 61  
Avanti 3 10 - 51  
Taveba 5 10 - 50  

VVV 6 10 - 41  
Rijnsoever 9 10 - 30  
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Clubkampioenschappen senioren: 
 
Op 14 december werden de clubkampioenschappen voor de senioren 
gehouden. De twee finalisten van vorig jaar deden op het laatst niet 
mee. 

 

Uit de poule kwamen Robin en 
Rokus als nummer 1 en 2 in de 

finale. Waar Robin in de poule nog 
wist te winnen, was hij kansloos in 
de finale. Gefeliciteerd Rokus. 

 

 

In het dubbelspel ging het beter 
voor Robin. Met Pieter van der Bas 

won hij het dubbelspel tegen Hidde 
Kraaijveld en Remco Bont. 

 

 

 

De B poule werd gewonnen door Jasper Stetter. Hij wist Rob Stremme 
te verslaan. 

 

Ab en Peter bedankt voor de organisatie en de verzorging. 
Het bleef nog lang onrustig in ons clubgebouw.  
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Volgend jaar gaan we proberen zoveel mogelijk deelnemers mee te 
laten doen. Zet hem alvast in je agenda. Zaterdag 12-12-2020, aanvang  

9.30 uur, Vlisterweg 24 Schoonhoven. 
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Clubkampioenschappen junioren: 
 

Stas Boulytchev is zaterdag 20 december clubkampioen geworden bij de 
junioren. Helaas was de bezetting erg klein. Toch was het een gezellige 
middag.  
 
Stas won de finale tegen Sem van der Stigchel. De middag werd zoals 
altijd afgesloten met friet en snack voor iedereen.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Robin, Ab en Peter bedankt voor de organisatie. 
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Nieuwjaarsreceptie: 

 
Op zaterdag 4 januari was weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
Smash K.C. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de 
leden elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zaterdag 9 januari 2021 is de volgende nieuwjaarsreceptie.  



- 27 - 

Babbeltje met… Minke Bootsma 
 

 

 
 
Naam: Minke Bootsma   
Bijnaam: Minkie  
Geboortedatum: 21 oktober 1999  

Woonplaats: Schoonhoven  

Opleiding: Laboratorium opleiding tot chemisch fysisch analist  
School / Werk: ROC Midden Nederland in Utrecht, stage in Rotterdam 
(TLR)   
Partner: -    
Functie bij Smash: Recreant    
Soort tafeltennisser: Fanatiek  
Clubkampioen: -  

Team: -  
Klasse: -  
Hoogst gespeelde  
klasse: - 

Makkelijkste  
tegenstander: -  
Moeilijkste  

tegenstander: -  
Hoe lang al lid: November 2019  
Merk batje: Perfect Allplayer Allround   
Merk rubber:  Friendship  
Ambities in de  
tafeltennissport: Beter worden en misschien later competitie spelen  
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Mooiste sport na Tafeltennis: Fitness  
Hoogtepunt: Bruiloft van mijn beste vriendin 

Dieptepunt: Breken van mijn elleboog (2017)   
Groene of blauwe tafel: Groene tafel  
Witte of oranje bal: Witte bal 

Warme of koude zaal: Koude zaal  
Tot 11 of tot 21: Tot 11   
Hobby’s: Spelletjes, lezen, puzzelen en sporten    
Eten: Lasagne en pasta’s  
Drank: Bruisend mineraalwater (citroen smaakje)    
Mooiste man: -   
Vakantie: Kamperen (buitenland)  

Meest opmerkelijke  

nieuwsfeit: -  
Bewondering voor: Positiviteit      
Levensmotto: Gewoon je best doen, dan komt het wel goed  

 
 
 






