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Op zaterdag 18 april jl. liep de wekker bij menigeen al vroeg af; na maanden van voorbereiding was 

dit immers de dag, waarop “De Achterhoek” zich tijdens de sportmarkt in Doetinchem presenteerde, 

tevens de landelijke aftrap van de Nationale Sportweek 2015. Tevoren was de NSW rijkelijk 

gepromoot en de weersvooruitzichten waren prima, dus goede vooruitzichten op brede 

belangstelling van het publiek. Uiteraard waren ook de drie Doetinchemse tafeltennisvereni-gingen 

present. Lees meer over de ervaringen van TAVERDO…  

 

Om kwart over acht waren de eerste tafeltennissers al bij de tenten en kraam in het Mark Tennant-

plantsoen (zijde Plantsoenstraat) aanwezig: Willem Braam en Remy Menting (TAVERDO) en Wolfgang 

Richter (ttv Odion), die de per aanhanger vervoerde wedstrijdtafels opzetten. Om half negen traden 

de heren, samen met Rikie Reuling (ttv Odion) en echtgenoot, aan in de Catharinakerk voor een 

gezamenlijk ontbijt, enkele korte toespraken en laatste instructies van Sportservice Doetinchem. Bij 

terugkomst bij de stand bleken Erik Centen en Hans Wolters (ttv Wehl) de – door Erik zelf gemaakte – 

minitafels al op de kraam te hebben uitgestald. Niet veel later arriveerde Sven Groot, 

verenigingsondersteuner NTTB, met divers ondersteunend materiaal: flyers met informatie over 

tafeltennis bij de diverse Doetinchemse tafeltennis-verenigingen, een drietal iPONG tafels, diverse 

banners, een speedometer en een aantal goodies. Dit alles met dank aan de NTTB, die het genoemde 

materiaal – en niet te vergeten Sven Groot – de gehele dag kosteloos beschikbaar stelde! Na opbouw 

materiaal, aansluiten speedometer en uitstallen goodies nog net even tijd om alles te testen en zelf 

een balletje te slaan (foto 1) voordat de eerste belangstellenden vanaf 11.00 uur langskwamen. Oud-

schoolmeester Erik Centen was voornamelijk bij de minitafels en de snelheidsmeter te vinden voor 

begeleiding van de (vele) kinderen (foto 2); Rikie Reuling verzorgde de administratie bij de 

snelheidsmeter en de overige afgevaardigden verdeelden hun aandacht: helpen bij de 

snelheidsmeter in de “Hoe hard kun jij smashen”-hoek, of een balletje slaan met /informatie 

verstrekken aan belangstellenden (foto 3).  
 

 
 

In de ochtend kregen de tafeltennisverenigingen bezoek van burgemeester Niels Joosten en 

wethouder Peter Drenth (sportzaken), die zich lieten informeren en zelfs nog een poging hebben 

gewaagd bij de speedometer (foto 4). Later op de dag werd de stand nog door diverse ambassadeurs 

Nationale Sportweek bezocht: Ralf Mackenbach (die in 2009 als 13-jarige het Junior 

Eurovisiesongfestival won met “Click Clack”), die een niet onverdienstelijk balletje bleek te slaan en 

televisiepresentatrice Hella van der Wijst (o.a. van “De wandeling”), die Willem Braam even aan het 

werk zette. Ook voormalig sporters kwamen bij de tafeltennisstand langs, zoals Monique Kalkman 

(viervoudig wereld- en Paralympisch kampioene en ‘s werelds enige vrouwelijke Paralympische atlete 

met gouden medailles in twee verschillende individuele sporten: tafeltennis en rolstoeltennis; 

tegenwoordig gaat ze voor golf op naar drie kampioenstitels in verschillende sporten), die rake 

klappen uitdeelde bij de snelheidsmeter (foto 5) en oud-schaatster Annamarie Thomas, die 

belangstellend informeerde naar het verloop van de dag en daarbij – zeer terechte – pluimen 

uitdeelde aan de organisatie (landelijk NOC*NSF en regionaal Sportservice Doetinchem).  

 

Gezien de activiteiten rond de tafeltennisstand hebben de deelnemers weinig of niets van het 

resterende programma gezien, maar zo te horen heeft sportend Doetinchem zich prima op de kaart 

gezet. De eerder genoemde zeven personen (twee per tafeltennisvereniging, met Sven Groot van de 



NTTB als ondersteuning) waren de gehele dag aanwezig, maar daar bleef het niet bij: verspreid over 

de dag waren diverse TAVERDO-leden in clubshirt aanwezig om ondersteuning te bieden, zodat er 

voldoende “bezige bijen” in het geel/zwart rondliepen: Norik Manukian, Jan-Willem Berends, Jory 

van Besouw, Bruno Ingen Housz, Joop Scheers en Yvonne Menting. Ook onder de bezoekers werden 

nog enkele TAVERDO-leden gespot (Dennis Boomkamp, Dico Dam, Mitko Georgiev, Jan Heuvel, 

Hennie Bergervoet en Jaap Visser). Zelfs kandidaat-lid Stanislaw Wantoch Rekovski kwam nog even 

langs om een balletje te slaan… En ook enkele leden van ttv Wehl (Marc van Aalst) en ttv Odion 

(Peter van de Putten en Michi Szilagyi met wederhelft Eva Kernacs) toonden belangstelling.  

 

Dank aan Willem Braam en Remy Menting, die de gehele dag namens TAVERDO beschikbaar waren 

voor demo, hulp en informatieverstrekking, maar ook aan al die andere TAVERDO-leden, die enkele 

uren ondersteuning hebben geboden of even belangstelling hebben getoond. Samen hebben jullie er 

een prima promotiedag voor de tafeltennissport en voor TAVERDO van gemaakt!  

 

Tenslotte: de hoogst gemeten snelheid was 107 km/uur, gescoord door Norik Manukian, die Sven 

Groot (104 km/uur) daarmee nipt klopte!  

 

Voor meer foto's ga naar: http://www.taverdo.nl/fotos_2015-04-18-nsw.html 

 


