
NIEUWSARCHIEF 2011 
 

22-11-2011 

Team 4 kampioen 
Op 21 november jl. speelde TAVERDO 4 de laatste wedstrijd in de najaarscompetitie tegen SMD7. 

Runner up in de competitie was ATAK4, dat diezelfde avond – en ook op 28 november a.s. – nog 

moest spelen. Met op dat moment achttien punten voorsprong liet TAVERDO 4 zich het 

kampioenschap uiteraard niet ontgaan: na twee wedstrijden was het kampioenschap een feit en 

werden de teamleden door het bestuur in de bloemetjes gezet. Uitzonderlijke prestatie van Wouter 

Kolk: geen wedstrijd gespeeld (motorongeluk) en tòch kampioen worden. Ook opmerkelijk: Adrie 

Middelkoop en Martin Weggen waren bereid even te poseren voor vastlegging op de gevoelige 

plaat…De wedstrijd werd overigens met 10 – 0 gewonnen en TAVERDO 4 is daarmee terug in de 

vijfde klasse. 

Jan, Wouter, Adrie, Jaap en Martin: gefeliciteerd! 

 

 
 

17-11-2011 

Tafeltennisicoon Cor du Buy overleden 
Van de NTTB ontvingen wij onderstaande info. 

Met verslagenheid heeft de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) kennis genomen van het overlijden 

van haar bondsridder, erelid en tafeltennisicoon Cor du Buy. Du Buy overleed vrijdagavond na een 

kort ziekbed op 90-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Amstelveen. Cor du Buy heeft een grote, 

bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van het (inter)nationale tafeltennis. Voorzitter van de 

Nederlandse tafeltennisbond Ronald Kramer: "Cor du Buy was tot het einde opgewekt en vrolijk, vol 

anekdotes en verhalen. Nederland verliest een prachtige vent; tafeltennisser, zakenman, maar 

bovenal een innemende persoonlijkheid.” Bondsridder en speelster van de twintigste eeuw Bettine 

Vriesekoop: "We verliezen een markante pionier met een aanstekelijk joie de vivre.” 



In 1937 werd Cor du Buy op zestienjarige leeftijd Nederlands Kampioen in het enkelspel. Zijn 

negende en laatste NK-titel veroverde hij in 1955. Hij won ook acht maal het Nederlands 

Kampioenschap in het herendubbelspel en vijf maal het Nederlands Kampioenschap in de mixed 

dubbel. Met maar liefst vijftien titels is Du Buy recordwinnaar van de NTTB-Cup, de huidige NTTB 

Masters. Daarnaast werd hij diverse malen landskampioen in de eredivisie. Cor du Buy heeft voor 

Nederland 92 interlands gespeeld. In 1963 en 1964 was hij bondscoach van het Nederlands team. 

Zonder de oorlogsperiode, waarin beperkt wedstrijden werden gespeeld, zouden zijn palmares 

waarschijnlijk nog langer zijn geweest. Cor du Buy was in de jaren veertig en vijftig vrijwel 

onverslaanbaar. Du Buy speelde ook veel demonstratiewedstrijden en introduceerde al tijdens zijn 

sportieve carrière zijn eigen merk tafeltennistafels, -batjes en -balletjes. 

Tijdens de openingsceremonie van de WK Tafeltennis in Rotterdam op 7 mei 2011 ontving Cor du 

Buy uit handen van Adham Sharara, voorzitter van de Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF) de 

prestigieuze Merit Award voor zijn verdiensten voor de ontwikkeling van het mondiale tafeltennis. 

Op 18 juni 2011 werd hij benoemd tot bondsridder van de NTTB, de hoogste onderscheiding die de 

NTTB kent. NTTB-voorzitter Ronald Kramer: "Aan een ieder die het horen wilde, meldde Cor dat hij 

trots was op zijn bondsridderschap van de NTTB.” Bij zijn benoeming tot bondsridder in juni 2011 

vertelde Cor du Buy: "Ik draag tafeltennis en de NTTB een warm hart toe en ben zeer onder de indruk 

van de huidige professionele ontwikkelingen in de sport.” 

Du Buy was in 1956 al benoemd tot erelid van de NTTB en droeg ook de titel ‘speler van de twintigste 

eeuw'. 

 

De NTTB heeft een speciale pagina aangemaakt waarop u uw condoleance kunt uitbrengen: 

www.condoleanceregister.nl/Condoleance-Cor-du-Buy.html. Op de website van de NTTB vindt u 

meer berichten en een aantal filmpjes over Cor du Buy. 

 

13-06-2011 

Clubkampioenschap 2011 
Op maandag 23 mei jl. werd het jaarlijkse clubkampioenschap gehouden. Zeventien deelnemers, die 

door loting in vier groepen werden verdeeld, bonden de strijd met elkaar aan. Vele leuke en 

spannende wedstrijden leverden uiteindelijk de clubkampioen op: Joop Scheers. Proficiat, Joop! 

Onderstaand de resultaten: 

Groep 1      Groep 2 

Hennie Bergervoet  7    Tristan Tesch      7 

Ben Hissink   6    Martin Weggen     6 

Adrie Middelkoop  4    Jan Heuvel      3 

Joost Stemerdink  2    Karl Tesch      2 

 

Groep 3 Groep 4 

Joop Scheers   8    Dico Dam    12 

Gerard Huntink  7    Eugène Wiesman     9 

Remy Menting   2    Mitko Georgiev     5 

Wouter Kolk   1    Dennis Boomkamp     3 

Daan Bod   1 

 

De nummers 1 en 2 van elke groep gaan naar de volgende rond en spelen de kwartfinales: 

Martin Weggen – Hennie Bergervoet     4 – 11     4 – 11 

Ben Hissink – Tristan Tesch      9 – 11   11 –   5     7 – 11 

Dico Dam – Gerard Huntink      9 – 11   11 –   5     6 – 11 

Joop Scheers – Eugène Wiesman   12 – 10     9 – 11   11 –   6 

 

 



Halve finales: 

Hennie Bergervoet – Tristan Tesch   6 – 11   6 – 11 

Gerard Huntink – Joop Scheers    1 – 11   9 – 11 

 

Finale: 

Tristan Tesch – Joop Scheers    9 – 11   7 – 11   8 – 11 

 

Helaas kunnen we geen foto's plaatsen omdat geen enkele van de vele gemaakte foto's van dit 

evenement aan de redactie is aangeboden. 

 

14-05-2011 

Huldiging kampioensteams 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april jl. Werden de teams 1 en 4, die recent 

promoveerden naar de tweede, respectievelijk de vierde klasse, onder applaus in de bloemen gezet. 

Voor beide teams: proficiat, een keurig resultaat! 

 

  
      

 

28-01-2011 

Vooraankondiging ALV TAVERDO: 18 april 2011 
Inmiddels is een datum gepland voor de algemene ledenvergadering 2011; deze wordt gehouden op 

maandag 18 april, aanvang 19.45 uur, in de trainingslocatie, gymzaal Rossinilaan te Doetinchem.  

Dringend verzoek aan alle leden deze datum nu al in de agenda te noteren; wij rekenen er immers op 

dat alle leden bij de jaarlijkse ALV aanwezig zijn. Begin april zal de agenda met de bijbehorende 

vergaderstukken per mail worden toegezonden, en ook in de zaal ter inzage liggen. 


