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27-11-2009 

Twee teams kampioen! 
De najaarscompetitie heeft TAVERDO maar liefst twee kampioenen opgeleverd! 

Al na negen speelronden werd TAVERDO 4 met overmacht kampioen in de 6e klasse door Bredevoort 

4 met 2-8 te verslaan. De teamleden zijn de afgelopen week door wedstrijdsecretaris Joop Scheers 

gehuldigd. 

TAVERDO 1 haalde in de laatste competitieronde het kampioenschap in de 3e klasse binnen door in 

een uitermate spannende wedstrijd op eigen bodem de directe concurrent Drusus 2 op 5-5 te 

houden. 

 

 
 

Beide teams van harte gefeliciteerd! 

 

01-11-2009 

Website nòg completer 
Per vandaag is onder de button Inloggen (uitsluitend voor leden van TAVERDO) de ledenlijst 

TAVERDO beschikbaar, met alle bekende informatie over de leden, voor zover hiervoor toestemming 

werd verleend. 

 

13-10-2009 

In Memoriam Ben Ikink 
Deze week bereikte ons het bericht dat Ben Ikink dinsdag 13 oktober jl., na een kwakkelende 

gezondheid, op 76-jarige leeftijd is overleden. Ben Ikink, een rustige, aimabele man... Zeker bij de 

oudere garde in het Gelderse was Ben alom bekend: jarenlang een gedreven speler bij LTTC in zijn 

woonplaats Lobith. Ook binnen de afdeling Gelre was Ben geen onbekende: zo maakte hij vele jaren 

deel uit van het afdelingsbestuur (competitieleider senioren) en commissies (bijv. Gelre Nieuws). Als 

blijk van waardering voor zijn werkzaamheden binnen de afdeling Gelre werd Ben dan ook benoemd 

tot ere-lid. Ook is hij benoemd tot lid van verdienste van de NTTB.  

Ons medeleven gaat uit naar de familie Ikink, de leden van LTTC Lobith en vrienden en kennissen 

binnen de afdeling Gelre en de NTTB; wij wensen hen veel steun en sterkte. 



06-09-2009 

Website TAVERDO in de lucht 
Per de start van de najaarscompetitie 2009 is het dan zover: TAVERDO is ook digitaal bereikbaar! De 

website is opgezet voor iedereen, die geïnteresseerd is in tafeltennis. Het betreft dan ook 

voornamelijk algemene informatie. Onder de button Inloggen (vanaf de homepage) zal een 

afgesloten gedeelte, uitsluitend bestemd voor leden, beschikbaar zijn. 

 

15-08-2009 

Overlijden Wim Giesen, Odion 
Op 15 augustus jl. is Wim Giesen, mede-oprichter en ere-voorzitter van Odion (Gaanderen), op 70-

jarige leeftijd overleden. Veel van onze oudere leden hebben Wim regelmatig in de tafeltenniszaal 

ontmoet en de degens met hem gekruist. Hij was een gewone, bescheiden man, prettig in de 

omgang. Achter de tafel was hij een geducht tegenstander. Recent had Wim het voorzitterschap 

overgedragen. Uiteraard bleef hij zich inzetten voor tafeltennis, zowel bij zijn vereniging Odion, als 

ook in de regio (Plan Achterhoek, een te starten samenwerkingsverband tussen regionale 

tafeltennisverenigingen). Wij wensen zijn familie en leden van Odion veel sterkte bij het verwerken 

van dit verlies. 


