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Tafeltennisvereniging Smash’76 uit Sint-Annaland naar Polen 
 
Drie teams van tafeltennisvereniging Smash’76 uit Sint Annaland, de enige tafeltennisvereniging van 
het eiland Tholen,  zullen op uitnodiging van de stichting Tholen-Itawa een bezoek brengen aan Polen 
om aan een sportieve uitwisseling mee te doen. De reis staat gepland voor 5 t/m 8 mei a.s..  
 
De eerste plannen voor deze uitwisseling zijn al in 2002 gemaakt. De secretaris van genoemde 
stichting, Rina Bout-den Ouden, is ook competitiespeelster bij Smash’76. Zij polste zo’n anderhalf 
jaar geleden of er bij Smash’76 belangstelling zou zijn voor een uitwisseling op tafeltennisgebied. Die 
belangstelling was. Tijdens de jaarvergadering in februari 2003 werd het plan aan de leden definitief 
voorgelegd en hier werd positief op gereageerd. In de loop van vorig jaar legde Rina de contacten met 
een tafeltennisvereniging in Itawa die uitmondden in een officiële uitnodiging begin dit jaar. 
Aangezien het bestuur druk doende was met de plannen voor de realisatie van een nieuwe zaal namen 
twee leden, Piet van Dijke en Rafael Fructuoso, de organisatie van deze reis binnen de vereniging voor 
hun rekening, terwijl Rina de contacten met Polen onderhield. Nadat er ook nog contact was gelegd 
met gemeenteambtenaar Willem v.d. Meer, werd er binnen de club een wervingsbrief opgesteld 
waarin de positieve uitgangspunten van deze reis nog eens werden benadrukt.  
 
Er zal niet alleen gelegenheid zijn om te kunnen tafeltennissen. De deelnemers krijgen ook de 
mogelijkheid om dit nog vrij onbekend land te bezoeken en kennis te maken met een andere cultuur 
dan wij gewend zijn. Het nuttige kan met het aangename verenigd worden. Smash’76 is daarmee de 
eerste sportvereniging die het lukt, sinds het begin van de stedenband, een uitwisseling in Polen tot 
stand te brengen! Iets waar Smash’76 trots op is. Bovendien versterkt het de goede band die er binnen 
de vereniging is. 
 
Al snel werd duidelijk dat het gewenste minimumaantal van 9 spelers, oftewel 3 teams, gehaald zou 
worden. Deze spelers zullen in de nacht van 4 op 5 mei in een busje én een auto de 18 uur durende reis 
aanvangen. Er reist een GGD-arts mee, die deze reis ook zal benutten voor andere doeleinden in het 
kader van de stedenband. De leden van Smash’76 die mee naar Polen gaan zijn: Merijn v.d. Klooster, 
Remco Vroegop, Adri Fase, Peter Bazen, Anné van Dijke, Rina Bout-den Ouden, Piet van Dijke, 
Anky Vroegop en Rafael Fructuoso.Twee dames en zeven heren. Onder de spelers is de oprichter en  
ere-voorzitter Adri Fase, die dit bij de oprichting van Smash’76 nooit bevroed zou hebben.  
 
Het goed gevulde programma, dat men in Polen heeft opgesteld, laat zien dat de groep in Itawa als 
belangrijke gasten ontvangen en rondgeleid wordt. Zo is er op de eerste dag een ontvangst op het 
stadhuis, een rondvaart op het Jeziorakmeer en een bezoek aan het ziekenhuis en het grote 
sportcentrum. Hier wordt door een groep circusartiesten ook nog een aantal acts opgevoerd voor er aan 
een onderlinge wedstrijd tegen de gastvereniging wordt begonnen. ’s Avonds is er dan een 
kennismakingsontmoeting met andere genodigden. De tweede dag start met een gezamenlijke training 
van de verenigingen uit Tholen en Itawa, waarna er een bezoek gebracht wordt aan het hoofdkantoor 
van politie. Na de lunch is hebben de sporters maar een paar uur vrij, want aan het einde van de 
middag start het groot internationaal toernooi, waaraan ook verenigingen uit Rusland, Letland en 
Litouwen deelnemen. Dit is dan tevens de afsluiting van de sportieve uitwisseling.  
’s Zaterdagsochtend wordt de terugreis aanvaard.  
Het zal een vermoeiende reis worden, maar de deelnemers hebben er allemaal heel veel zin in. 
 
Bij terugkomst zijn wij graag bereid u verslag te doen van onze reis en bezoek aan Polen in het kader 
van de stedenband tussen Tholen en de gemeente Itawa uit Polen.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan aandacht wil schenken in uw krant, op tv, teletekst of op uw 
radio. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Contactpersoon t.t.v. Smash’76: Piet van Dijke (tel. 
0166-652255). 


