
Tafeltennisvereniging K & K  (Koch & Knuttel)  27 september 1958 opgericht.

K & K  1956 – 1967
Het was in 1956, dat de personeelsvereniging van de toenmalige Drukkerij Koch & Knuttel 
een tafeltennistafel kocht, niet van de juiste afmetingen, maar een kleiner model die vrij 
intensief gebruikt werd.

1958 wordt vlak voor het begin van de kompetitie besloten de tafeltennisvereniging  
K & K op te richten, d.d. 27 september 1958. 

P.G. Scharleman werd algemeen 
leider van K & K en hadden we 
een bestuur, bestaande uit de  
heren Peter van Tok,  
Piet Simpelaar en Jan Snel  
(niet dezelfde als die, welke we 
later nog tegen zullen komen).

Verenigingsnamen die we toen 
tegen kwamen, kennen we nu niet 
meer, zoals De Producent, (waar 
altijd chocolademelk klaar stond) 
Gouderak, Kahama (met dat 
grote beeld in de hal en spelend op 
een klaptafel), Goedewaagen,  
G.M.F., Jongensstad.  
De Mussen, Rosalia, Match en  
anderen.

Het eerste gekozen bestuur zag er als volgt uit: J.A. Raapis, voorzitter; P.G. Scharleman, 
secretaris/wedstrijdsecretaris, P.A. Simpelaar, penningmeester. In dat eerste seizoen begonnen 
we met een geleende tafel van Vriendenschaar maar al vlot hadden we 3 tafels staan. 
Meer was niet mogelijk op de zolder van de drukkerij waar palen en balken de ruimte 
hinderden maar wat nog steeds als een bijzonder gezellige speelgelegenheid in gedachten is.  
Het was op deze zolder vaak zo gezellig dat her vooral op vrijdagavond zeer laat werd.  
Trouwens op de zaterdag en zondag werd er ook nog al eens gekaart en werd Stipdonk gebeld, 
want die bracht dan een hartige hap.

Drukkerij Koch & Knuttel  en Tafeltennis

P.G. Scharleman



Al snel was onze vereniging een semibedrijfsvereniging en groeide het ledenaantal gestaag.
Zo kwamen we ook tegen dat in 1959 Piet Luteijn voor de derde maal de  
Goudse Tafeltennistitel bemachtigde, toen spelend voor Vriendenschaar.  
Hij versloeg dat jaar in de finale H. Mul. Ook in de landelijke competitie komen we oude 
bekende verenigingnamen tegen, ook van verenigingen die al lang niet meer bestaan. 
We lezen in 1959 ook al dat de toenmalige tafeltennisvereniging DONK (nu Flamingo’s) al 
kontact had met tafeltennissend Solingen.

In Bat en Bal van augustus 1959 lazen we een compliment van de redacteur over het toen al 
verschenen clubblad van de vereniging. De wens die daar toen werd uitgesproken is zeker 
bewaarheid geworden want al die jaren is het clubblad gebleven.
 
In 1959 was ook de Bekercompetitie nog een leuke wedstrijdserie met 38 teams uit  
2 personen bestaande, als deelnemers. In de toenmalige vierde klasse (een vijfde was er nog 
niet) namen de volgende K & K teams deel:
1. M. Akerboom – J. Raapis
2. P. Scharleman – G. Noorlander
3. P.Simpelaar – P. van Dam
4. D. van Kesteren – G. Heeren
Junioren
5. T. de Keizer – D. Hoogendoorn
6. H. Kammeraat – D. van Kesteren
K & K won in de vierde klasse de beker door een 5 – 0 winst op Goedewaagen 3.  
In het tweede seizoen nam K & K deel aan de competitie met 5 seniorenteams en twee 
juniorenteams.
K & K 1 speelde dat jaar al in de derde klasse met de spelers Akerboom,  
Raapis en Scharleman. 

In het seizoen 1960/1961 werd K & K met de spelers Akerboom / Snijders / Noorlander 
kampioen in de derde klasse (ongeslagen) en het jaar daarop werd het volgende ook van de 
tweede klasse. Het eerste jaar in de eerste klasse werd een 4e plaats bereikt.  
In april 1964 werd K & K kampioen in de eerste klasse na een beslissingswedstrijd met TOP 
uit Haastrecht. De promotie naar de landelijke klasse werd nog niet gehaald. Dat gebeurde 
pas het jaar daarna toen via een overwinning met 5 – 3 op Eendracht uit Rotterdam.  
Ton Brouwer de Koning, Hans van der Winden en Martin Atteveld vormden toen het team, 
een feestavond de dag voor deze wedstrijd hadden Martin Atteveld gevloerd zodat in deze 
belangrijke wedstrijd met een invaller gespeeld moest worden. Met veel publiek uit Gouda 
wist invaller Hans Bandell twee maal te winnen, zodat de promotie een feit werd.  
Daarna is onze vereniging ook nooit meer uit de landelijke competitie weg geweest.

In 1963 zijn we gaan spelen in de Kantine van de drukkerij aan de Nieuw Gouwe en twee jaar 
later hadden wij een eigen speelzaal op hetzelfde terrein. Een loods werd omgebouwd tot een 
leuke speelhal waarmee we van alles konden organiseren. In de realisatie van het verbouwwerk 
heeft de Familie Atteveld toentertijd er wel zeer veel tijd in gestoken.
In die jaren na 1960 was er ook de grote opkomt van onze jeugdafdeling.  
Vele jaren speelden we mee om het kampioenschap van Nederland waarvoor de  
afdelingskampioen werd ingeschreven.
Namen uit die tijd: Hans van der Winden, Jan Snel, Wim Kwinkelenberg,  
Gebr. Van Wifferen, Wim Bresser, Gerard Nederhoff, Paulus van der Hoeven,  
Hans Sanders, Chris Keij, Dick Nobel, Gerard Peeters, Ben Verkerk, Martin Atteveld,  
Dick van Kesteren en ga zo maar door. De opvolgers waren Freddy Heerkens, en de  
Gebr. Van Leeuwen.
Daarna kwam er een landelijke juniorencompetitie waarin we al eens eerder een  
jeugdkampioenschap mee maakten met de spelers John de Vos, Louis de Boer en  
Jan v.d. Pool. Wim IJsselstein had eerder van dit team deel uitgemaakt maar was inmiddels 
met dispensatie senioren gaan spelen. Een tweede plaats in de hoofdklasse is het hoogste wat 
wij met de senioren hebben bereikt.
Toen we in 1967 de hal aan de Nieuwe Gouwe moesten verlaten, zijn we ook opgehouden de 
naam van het bedrijf te voeren, inmiddels bestaat deze drukkerij al niet meer.  

Na K & K is de naam veranderd in Impuls en waren we niet meer gebonden aan de 
drukkerij waar we begonnen.
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