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Dat niet alleen de FIFA wordt geteisterd door omkoopschandalen, maar ook een kleine vereniging als 

TAVERDO, blijkt wel weer uit het volgende. Een verhaal deed de ronde dat Norik Manukian heerlijk 

gebak kon maken volgens grootmoeders recept. Uit navraag bleek echter dat de moeder van Norik 

Manukian heerlijk gebak kon maken. Een paar dagen voor het bitterballentoernooi werden alle 

aanwezige spelers getrakteerd op een heerlijk gebakje. We weten allen dat Norik een echte 

winnaarsmentaliteit heeft, maar moeten we er niet wat achter zoeken?  

 

Voor zevenen ’s avonds waren oudgediende Jaap Visser en Dennis Boomkamp al in de lekker 

voorverwarmde zaal. Het oude frituurvet werd milieubewust door Jaap meegenomen en Dennis 

zorgde ervoor dat de ingekochte bitterballen (130 stuks) tijdig werden ontdooid, zodat met een “ 

verse” en “ schone start” gefrituurd kon worden. Onze overbekende barman Jan Heuvel zorgde 

ervoor dat de koffie tijdig voor de deelnemers klaarstond. Rond 19.30 uur druppelden de eerste “ 

bitterbaltijgers” de zaal binnen, waaronder Jory van Besouw, nog in vakantietenue, maar wel met, 

jawel ... een doos bitterballen, welke direct aan de vereniging werd geschonken. Jory bedankt! Ook 

onze nieuwste lid, Hans Renting mochten we op ons toernooi verwelkomen, mogelijk hebben de 

verhalen over dit gezellige toernooi ook hem bereikt. Ook Daan Bod kwam op de geur af van de 

bitterballen hoewel hij wel tot 21.00 uur moest wachten voordat de eerste bitterbal de pan in 

gleed....., waarover later meer.  

 

Om 19.45 uur waren alle 17 spelers (een aantal spelers ontbraken wegens blessures, vakantie en 

werkzaamheden elders) binnen en kon de strijd, na enige uitleg van de activiteitencommissie, 

losbarsten. Er werd gestreden in vier poules, door loting werd de indeling gemaakt. De inzet van het 

toernooi was wederom een gezellige avond, hetgeen volgens de mening van menigeen wederom is 

gelukt.  

 

Om 21.00 uur stond het lampje van de frituurpan op rood en gleden de eerste bitterballen de pan in. 

Barman Jan zorgde ervoor dat de bitterballen met de juiste kleur de pan weer uitkwamen. Het zal 

niemand verbazen dat de kantine rond 21.15 uur vol zat/stond..... Om 22.30 uur waren alle 

wedstrijden gespeeld en waren alle 170 bitterballen, puf puf ...op!  

 

De onderlinge strijd werd als volgt beslecht: 

 

Poule  Naam Plaats Punten 

1 Gerard Huntink 1 12 

1 Norik Manukian 2 7 

1 Hans Renting 3 5 

1 Remy Menting 4 5 

 

 

Dat Gerard noodgedwongen is geswitched van spelersarm gaat nu, na intensieve training, vruchten 

afwerpen. Gerard, de complimenten met de eerste plaats. Norik is in deze poule ondanks (mogelijke) 

omkoping tweede geworden. Nieuwkomer Hans versloeg met duidelijke cijfers Remy en werd derde 

in deze poule. 

 

Poule  Naam Plaats Punten 

2 Dico Dam 1 12 

2 Eddy Zaalmink 2 8 

2 Adrie Middelkoop 3 5 

2 Bruno Ingen Housz 4 0 



Dico maakte zijn faam als vedette wederom meer dan waar. Met 12 punten de absolute top... Eddy, 

een goede tweede, heeft de stijgende lijn te pakken. Bruno helaas puntloos, maar komt eraan.... Wat 

de activiteitencommissie bij het opmaken van de eindstand verbaasde was Adrie: in de zelfde poule 

ingedeeld als het vorige toernooi, zelfde plaats op de rangschikking en last but not least, het zelfde 

aantal punten. Toeval? 

 

Poule  Naam Plaats Punten 

3 Joop Scheers 1 12 

3 Eugène Wiesman 2 9 

3 Frank Helmer 3 6 

3 Dennis Boomkamp 4 4 

 

Joop, goed gedaan! Eugène komt steeds vaker op training en dat blijkt wel weer uit het resultaat. 

Frank, wel zes punten, maar weinig trainen (vertoeft mogelijk teveel op het strand?). Dennis, vierde 

plaats, mogelijk te veel bitterballen naar binnen gewerkt? 

 

Poule  Naam Plaats Punten 

4 Willem Braam 1 12 

4 Jaap Visser 2 10 

4 Hennie Bergervoet 3 10 

4 Karl Tesch 4 5 

4 Jory van Besouw 5 0 

 

Willem heeft duidelijk de stijgende vorm weer te pakken. Jaap speelde erg goed en werd tweede. 

Hennie had het zeer lastig tegen Willem en Jaap. Karl heeft lekker zijn puntjes gepakt. Jory: nog niet 

zo lang lid, maar komt er aan!  

 

Om de leden niet alleen fysiek, maar ook mentaal te belasten, werd op deze avond ook nog een 

spelregelkennisquiz gehouden: vijftien vragen uit de TafeltennisMasterz-module, waarvoor men 

twee uur de tijd had om ze individueel te beantwoorden. Het resultaat: 14 voldoendes en slechts 3 

onvoldoendes.  

 

Om 23.00 uur werd dit gezellige toernooi afgesloten. Zoals altijd: over de uitslag van dit toernooi kan 

niet worden gecorrespondeerd. 

Inmiddels is de vakantie aangebroken: alle TAVERDO-leden een heel fijne vakantie gewenst!  

 


