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06-12-2013 

Uitslagen competitie 
In de laatste week van november liep de competitie ten einde: 

• voor het eerste team was het nog even spannend of het kampioenschap kon worden 

behaald in de 3e klasse (poule H), maar LITAC 4 bleek met 4 punten verschil tòch te sterk; 

• in de 4e klasse (poule G) was niet zozeer de stand, maar wel de onderlinge strijd spannend; 

immers: in deze poule kwamen de teams 2 en 3 van TAVERDO tegen elkaar uit! Beide teams 

handhaafden zich in de 4e klasse; 

• team 4 (met nieuwkomer Jan-Willem Berends) kwam uit in de 6e klasse (poule H) en wist 

helaas niet te promoveren; met een verschil van tien punten op Bredevoort 4 werd een 

mooie tweede plaats behaald. 

Een stabiel najaar dus… Voor de volledige standen en persoonlijke resultaten ga naar de webpagina 

'Archief eindstanden'. 

 

06-12-2013  

Richting eind van het jaar…  
Competitie ten einde, Sinterklaas vertrokken… op naar Kerst en Nieuwjaar en dus ook het bij 

TAVERDO-leden welbekende Oliebollen-toernooi. De activiteitencommissie laat ons weten dat dit 

traditionele verenigingstoernooi op maandag 30 december a.s. wordt gehouden (zaal open 19.30 

uur, aanvang toernooi 20.00 uur). Een inschrijfformulier is op korte termijn in de kantine 

beschikbaar. 

 

06-10-2013 

Week van de scheidsrechter 
Deze week is het de Week van de Scheidsrechter. Een jaarlijks terugkerend initiatief, dat door alle 

sportbonden wordt ondersteund; de aangesloten verenigingen worden dan ook verzocht hier 

aandacht aan te schenken. Ook TAVERDO wil hier bij stilstaan. 

Binnen de tafeltennissport, op het niveau dat bij TAVERDO wordt gespeeld, is de scheidsrechter altijd 

afkomstig uit een van de spelende teams. De taak van scheidsrechter is niet altijd even eenvoudig. 

Een scheidsrechter is op zijn best als hij niet opvalt en de wedstrijd normaal verloopt. Vaak gebeurt 

het tellen en scheidsrechteren in een relaxte, gemoedelijke sfeer, mede omdat de spelers een handje 

helpen of er geen probleem van maken als de scheidsrechter er eens naastzit. 

Maar in het heetst van de strijd zijn niet alle spelers altijd even redelijk en kunnen ze moeite hebben 

met accepteren van de beslissing van “de scheids”. Soms probeert een speler hoever hij kan gaan bij 

een scheidsrechter. Juist dàn is de rol van de scheidsrechter belangrijk. Ook spelregelkennis speelt 

daarbij een rol. De NTTB wil hier de komende tijd meer aandacht aan besteden. Graag komen we 

daar te zijner tijd uitgebreid op terug. 

Het bestuur vraagt aandacht voor de Week van de Scheidsrechter. Maak er de komende week een 

sportieve week van – en daarna natuurlijk ook! 

 

06-10-2013 

Nieuwe leden! 
Al kennis gemaakt? Sinds enige tijd heeft TAVERDO enkele nieuwe leden: Bruno Ingen Housz, die 

velen al meer uitgebreid hebben leren kennen tijdens het jubileumuitje op 21 september jl. (voor 

foto’s jubileumuitje: klik hier) en Bert Kroon, die naar aanleiding van het persbericht over de clinic 

contact opnam met TAVERDO. Beide leden hebben eerder getafeltennist en zijn nu ijverig aan het 

trainen om het oude niveau zoveel mogelijk te benaderen (of te overtreffen?); mogelijk zijn ze op 

termijn een aanwinst voor de (recreanten)competitie… 



 

 

20-08-2013 

Seizoensopening bij LITAC        
Evenals voorgaande jaren organiseert LITAC ook dit jaar weer een toernooi om het competitieseizoen 

te openen. Heb je tijdens de weken, voorafgaand aan de competitie, nog niet voldoende kunnen 

trainen? Schrijf je dan in voor deze seizoensopening, die op vrijdag 13 september a.s. bij LITAC wordt 

gehouden; zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang toernooi 20.00 uur. Deelname is gratis. Inschrijving 

tot uiterlijk 5 september a.s. via ymenting@zonnet.nl (graag aangeven welke klasse je aankomend 

seizoen gaat spelen; ga je komend seizoen geen competitie spelen, vul dan de klasse in waar je in 

mee kan spelen), waarna een verzamellijst van deelnemers aan LITAC zal worden verstrekt. 

 

20-08-2013 

TAVERDO zonder recreantenteam 
Door het vertrek van Karl Tesch en de knieblessure van Ben Hissink bleven slechts Joop Strick en 

Berry Gerritsen als leden van het recreantenteam over. Daardoor ziet het er naar uit dat TAVERDO 

tijdens de tweede helft van het seizoen 2013 in de hoofdklasse waarschijnlijk geen recreantenteam 

op de been kan brengen (er worden mogelijk nog pogingen ondernomen enkele leden te 

benaderen). Het team stond na vijf wedstrijden overigens op de laatste plaats. 

 

21-07-2013 

Cinic Poject 'SLIMMER' 
Donderdagavond 18 juli 2013 hebben diverse TAVERDO-leden de tafeltennissport en de vereniging 

gepresenteerd aan een groep mensen, die een verhoogd risico hebben op diabetes type 2. Zij nemen 

deel aan het project “SLIMMER”. Hierin werken GGD, gemeente Doetinchem, Caranscoop en 

huisartsen- en fysiotherapiepraktijken samen om mensen te begeleiden bij voeding en bewegen. Dit 

project, dat een looptijd kent van tien maanden, loopt eind augustus af. Tijdens het project werden 

sporten aan de deelnemers voorgesteld, waaruit ze een top drie konden samenstellen. Tafeltennis 

was er hier één van. Om deze reden is TAVERDO benaderd met de vraag een clinic te verzorgen voor 

deelnemers aan project SLIMMER.  

Reden voor TAVERDO om op dit verzoek in te gaan zijn: meer bekendheid geven aan de sport 

tafeltennis en de vereniging TAVERDO, met het doel leden te werven. Daarnaast proberen we door 

verzorging van een clinic voor het project tijdens het jubileumjaar enige publiciteit te krijgen wat 

onze naamsbekendheid ten goed komt.  

Naast deelnemers en onze eigen leden waren er ook vertegenwoordigers aanwezig vanuit de GGD en 

vanuit de fysiotherapiepraktijk, om te kijken hoe we een en ander op zouden pakken. Van de tien 

aanmeldingen bleken er uiteindelijk 6 deelnemers over te zijn gebleven, wat zorgde voor een goede 

mix tussen deelnemers en leden. 

 

Voorzitter Frank Helmer verrichtte de opening 

van de clinic; hij heeft de deelnemers welkom 

geheten en in het kort algemene zaken over de 

vereniging en het avondprogramma verteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierna werd door Frank Helmer en Joop Scheers 

een demonstratie gegeven, waarbij Remy 

Menting de uitleg verzorgde (de gebruikte 

materialen, de opslag, de verschillende soorten 

slagen, de telling en het voetenwerk). Een goede 

uitleg, die – door tennis- spelregels of oude tafel-

tennisspelregels – ook nog tot vragen leidde bij 

de deelnemers. 

 

 

 

Na deze demo was het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Het deelnemersaantal 

lag iets lager dan verwacht; dit bood echter de mogelijkheid om de deelnemers één-op-één door 

TAVERDO-leden te begeleiden, waardoor ballen zo goed mogelijk aangespeeld werden en er 

makkelijker tips gegeven konden worden.  

  
Aangezien het die donderdag behoorlijk warm was, waren de deelnemers al aardig bezweet toen we 

een pauze inlasten. Tijdens de pauze heeft Jan-Willem Berends verder uitleg gegeven over wat het 

inhoudt om lid te zijn van TAVERDO.  

Na de pauze was er weer gelegenheid te spelen, waarbij er nu ook de mogelijkheid was de robot als 

tegenstander te hebben. Hier is door een aantal deelnemers gebruik van gemaakt.  

Om half tien werd de avond afgesloten door Frank Helmer, die de deelnemers bedankte voor hun 

aanwezigheid en actieve deelname aan de clinic.  

Alle TAVERDO-leden, die deze avond aanwezig waren en hebben meegeholpen waren unaniem 

enthousiast over het verloop. Of het qua ledenaanwas een positief resultaat oplevert, moeten we 

nog afwachten, maar TAVERDO als tafeltennisvereniging heeft zich prima kunnen profileren. Ook de 

aanwezige vertegenwoordiger van de GGD sprak lovende woorden over het totaalprogramma en de 

begeleiding van de deelnemers aan project SLIMMER. Alle foto's zien? Ga dan naar de fotopagina. 



21-07-2013 

Ruim een halve eeuw lid van de NTTB 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling Gelre van de NTTB is het gebruikelijk dat 

jubilarissen NTTB worden gehuldigd; op 29 mei jl. vond een dergelijke vergadering plaats, maar de 

uitgenodigde jubilaris, TAVERDO-lid Jaap Visser, was met vakantie. De attentie voor het ruim 

vijftigjarig lidmaatschap van de bond, die Jaap Visser toekwam, werd aan TAVERDO-secretaris 

Yvonne Menting meegegeven. 

 

 
Op 18 juli jl. was Jaap (net terug van vakantie) als sparringpartner bij de clinic voor project SLIMMER 

aanwezig; deze gelegenheid werd aangegrepen om hem de bondsattentie te overhandigen.  

Jaap Visser is van het begin af aan (nu dus veertig jaar) lid van TAVERDO, maar ook diverse jaren van 

DTC, een rechtsvoorganger van TAVERDO. Daarvoor was hij nog diverse jaren lid van een ttv in 

Enschede, zijn voormalige woonplaats. Al met al dus ruim vijftig jaar lid van de NTTB, en dat mag toch 

wel bijzonder worden genoemd. Proficiat Jaap, op naar het zestigjarige jubileum! 

 

18-07-2013 

Twee jubilea: veertig jaar TAVERDO, zestig jaar tafeltennis in Doetinchem! 
Op 31 juli 1973 werd TAfeltennisVEReniging DOetinchem, ofwel TAVERDO, bij notariële akte 

opgericht. Tafeltennis in Doetinchem bestaat echter al zestig jaar. TAVERDO ontstond namelijk door 

fusie van de twee Doetinchemse tafeltennisverenigingen Doetinchemse TafeltennisClub (DTC, 

opgericht in 1953) en Sterk Door Oefening (SDO, opgericht in 1968). Reden dus om dit heuglijke feit 

te vieren met een jubileumactiviteit voor leden en partners.  

Al enige tijd rouleren mogelijke data: de definitieve datum voor de jubileumactiviteit is inmiddels 

bekend, te weten zaterdag 21 september a.s. Het programma was – en blijft – nog een verrassing, al 

lichten we graag een klein tipje van de sluier op. Het betreft (excl. reistijd) een dagvullend, 

afwisselend programma (van 11.00 – 18.00 uur) inclusief lunch, in het buitenland, op een kleine drie 

kwartier rijden vanaf de trainingslocatie. Het totaal aantal deelnemers is in verband met de 

vakantieperiode nog niet helemaal duidelijk, maar bedraagt minimaal 36 en maximaal 39 deelnemers 

(waarvan 21 of 23 TAVERDO-leden). Ook onze nieuwste aanwinst, Bruno Ingen Housz, is met partner 

aanwezig; een leuke manier om informeel kennis met elkaar te maken! Het is de bedoeling dat we – 

al carpoolend vanaf een verzamellocatie – met circa tien auto’s naar onze dagbestemming 

vertrekken. Noteer dus in de agenda: zaterdag 21 september 2013 (van circa 10.00 – 19.00 uur): 

jubileumactiviteit TAVERDO. 



Definitieve informatie over verzamellocatie, vertrektijd, bestemming en nadere afspraken over lunch, 

spelregels, etc. wordt te zijner tijd door de activiteitencommissie aan de leden verstrekt. 

Uiteraard wordt te zijner tijd een verslag met foto’s van deze ongetwijfeld heel gezellige dag op deze 

website geplaatst. 

 

12-07-2013 

In Memoriam Zus (Cisca) Castelein 
 

Gisteravond bereikte ons het bericht dat Zus Castelein, sinds bijna 23 

jaar de levenspartner van TAVERDO-lid Daan Bod, in de vroege nacht 

van 11 juli jl. op 76-jarige leeftijd is overleden. Dit bericht werd 

verbouwereerd ontvangen, want weliswaar was Zus vanaf 

september vorig jaar ziek, maar de behandelingen sloegen aan; begin 

mei waren de vooruitzichten goed en was er alle hoop op herstel. 

Gedurende de maand mei verslechterde haar situatie echter. Toen 

verzorging thuis niet meer mogelijk was, werd Zus vorige week in 

gasthuis Sravana opgenomen, waar ze na een prima verzorging en 

begeleiding is overleden. Dinsdag 16 juli a.s., om 14.00 uur, vindt de 

crematie plaats (crematorium De Slangenburg in Doetinchem). Wij 

wensen Daan en de familie van Zus heel veel steun en sterkte toe. 

 

 

 

 

12-07-2013 

Besturen met een visie 
Eind april werd van de bond een aanbod ontvangen voor een tweetal trainingen in het kader van het 

project Veilig Sportklimaat (VSK). Na toetsing van de belangstelling onder bestuursleden werd door 

Jan-Willem Berends en Yvonne Menting ingeschreven op de in september/oktober te starten training 

“Besturen met een visie”, die tot eind dit jaar/begin volgend jaar tijdens een drietal trainingsavonden 

met collega-TTV’s in de regio wordt gehouden. Het totale bestuur zal zich de komende tijd dan ook 

intensief moeten  bezighouden met door Jan-Willem en Yvonne ingebrachte ideeën, visie en 

huiswerk. Naar verwachting profiteren TAVERDO en haar leden vanaf volgend jaar van de resultaten 

hiervan. 

Nu al leidt dit tot enkele wijzigingen op de website: 

- plaatsing van het logo VSK (met link naar de betreffende pagina’s op de NTTB-site); 

- plaatsing van omgangsregels; 

- plaatsing van een link naar de vertrouwenscontactpersoon NTTB, inzake ongewenst gedrag. 

Ook zal worden ingezet op een landelijk speerpunt van de NTTB: verbetering van spelregelkennis. 

 

12-07-2013 

Clinic voor deelnemers project SLIMMER 
Half mei werd TAVERDO namens project SLIMMER benaderd met het verzoek een clinic voor de 

vijftien deelnemers van het project te organiseren.  

De projectgroep bestaat uit GGD, Caranscoop, de gemeente Doetinchem en een huisartsen- en 

fysiotherapiepraktijk. Project SLIMMER is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op diabetes 

type 2; SLIMMER helpt deze mensen gezonder te eten en meer te bewegen. Hiermee wordt de kans 

op het krijgen van diabetes verkleind. De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de vijftig en zeventig 

jaar. Ze volgen een programma van tien maanden, waarbij ze een à twee keer per week bewegen 

onder begeleiding van een fysiotherapeut en regelmatig contact hebben met een diëtiste. Dit 

programma loopt eind augustus af, maar het is natuurlijk de bedoeling dat deelnemers daarna ook 



blijven bewegen; tafeltennis stond bij de deelnemers in de top drie van sporten, waarvoor ze 

belangstelling hebben. 

Zeker in het jubileumjaar, waarin onder andere extra inzet voor naamsbekendheid, promotie en 

werving, werkt TAVERDO graag mee aan een clinic voor SLIMMER-deelnemers, die op 18 juli a.s. zal 

worden gegeven. Circa tien deelnemers van het project zullen gebruikmaken van het aanbod. 

 

02-06-2013 

Dico Dam Clubkampioen TAVERDO 2013 
 

Het op maandag 27 mei gehouden clubkampioenschap 

TAVERDO 2013 werd gewonnen door Dico Dam. 

Dico, van harte proficiat! 

 

 

 

 

 

 

Er werd gestreden om de titel clubkampioen TAVERDO 

2013. Er waren dertien deelnemers, die door loting in 

twee groepen werden ingedeeld. Na veel leuke en 

spannende wedstrijden was de eindstand in de 

groepen als volgt:  

 

 

Groep 1       Groep 2  

Dico Dam    13    Hennie Bergervoet  14  

Dennis Boomkamp   12    Joop Scheers   14  

Willem Braam    11    Eugène Wiesman  12  

Frank Helmer/Eddy Zaalmink  10    Remy Menting   11  

Karl Tesch      5    Mitko Georgiev    9  

Adrie Middelkoop     4    Ben Hissink     2  

 

Hierna werden de kruisfinales gespeeld:  

Dennis Boomkamp – Hennie Bergervoet  11 –   5   11 –   7   12 – 10  

Joop Scheers – Dico Dam      8 – 11   11 –   9      5 – 11  

  

In de finale stonden Dennis Boomkamp en Dico Dam tegenover elkaar, die ook al in de groep tegen 

elkaar speelden (die wedstrijd won Dico met 3 – 0 van Dennis, met de cijfers 11 – 5, 11 – 7 en 11 – 5).  

Dennis stond de hele avond al goed te spelen en zou proberen in de finale meer tegenstand te 

bieden. Dat lukte in het begin aardig: hij won de eerste set en kwam in de tweede met 4 – 0 voor.  

Daarna was Dico echter de betere; hij won toch nog gemakkelijk.  

De eindstand: Dennis Boomkamp – Dico Dam:  11 – 9, 7 – 11, 3 – 11 en 6 – 11.  

Dico, proficiat met je titel, maar ook het spel van Dennis verdient alle lof! 

 

 

 

 

 

 

 



30-04-2013 

Huldiging team 3 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 april jl. werden de leden van team 3 door voorzitter 

Frank Helmer toegesproken en gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap in de vijfde klasse. 

Aansluitend kregen zij een attentie overhandigd in de vorm van een geschenkverpakking van speciale 

“zware” biersoorten. Overigens kon die typering ook letterlijk worden genomen: het hengsel van de 

verpakking kon het gewicht niet aan; maar gelukkig: geen breuk, zodat de heren nog enkele avonden 

van een drankje kunnen genieten. 

 

 
 

 

22-04-2013 

Kampioenschap team 3 
Inmiddels is de reguliere competitie beëindigd, zijn alle resultaten bekend en kunnen we de leden 

van team 3 (Dennis Boomkamp, Mitko Georgiev en Tristan Tesch) officieel feliciteren met het 

behaalde kampioenschap in de vijfde klasse. Tijdens de komende ALV zullen de teamleden in het 

zonnetje worden gezet. De teams 1 en 2 handhaafden zich in de derde, respectievelijk vierde klasse, 

op een prima derde, respectievelijk vierde plaats. Voor team 4 was poule C van de vijfde klasse 

duidelijk te sterk; met 35 punten eindigde het team als laatste, en komt volgend jaar in de zesde 

klasse uit. 

In de recreantencompetitie worden de laatste wedstrijden op 22 april en 22 mei a.s. gespeeld, maar 

helaas is nu al duidelijk dat het recreantenteam volgend jaar niet in de hoofdklasse zal uitkomen. 

Voor alle standen en persoonlijke resultaten van de reguliere competitie: ga naar de webpagina 

'Archief eindstanden'; zodra de definitieve resultaten van de recreantencompetitie bekend zijn, zal 

dit bestand worden aangevuld. 

 

24-03-2013 

Beperkte openstelling trainingsaccommodatie 
Over een kleine maand zit de voorjaarscompetitie erop en – je kunt het je in deze koude tijd amper 

voorstellen – neemt de animo voor training in het warmere seizoen af.  

Ook dit jaar wordt gekozen voor beperkte openstelling van de trainingsaccommodatie vanaf 

donderdag 2 mei a.s., en wel van 19.30 – 21.30 uur. Laatste speeldag is donderdag 18 juli. Vanaf 

maandag 2 september a.s. worden weer normale openingstijden gehanteerd; afhankelijk van de 

aanvang van het competitieseizoen (thans nog niet bekend) zal evt. worden besloten een week 

eerder trainingsmogelijkheden te bieden. In dat geval zullen de leden hiervan per mail/via de site op 

de hoogte worden gesteld. 

 

 

 

 



24-03-2013 

Vooraankondiging algemene ledenvergadering 
Even de agenda trekken en noteren dat op maandag 29 april a.s. de Algemene Ledenvergadering van 

TAVERDO wordt gehouden. Leden worden om 19.30 uur in de accommodatie aan de Rossinilaan 

verwacht; de vergadering start om 19.45 uur. Aansluitend aan de vergadering – voor het laatst voor 

de zomervakantie – trainingsmogelijkheid tot 23.00 uur. 

Vergaderstukken voor de ALV zullen in de week van 8 april a.s. per mail aan de leden worden 

verzonden en op de website (versleuteld gedeelte) worden geplaatst; vanaf 15 april a.s. ligt een 

complete vergaderset in de accommodatie ter inzage. 

 

06-01-2013 

Dick Uyttenboogaarttoernooi 
Op zondag 3 februari 2013 is het weer zover: bij collega-ttv Dropshot ’70 uit Zelhem wordt het 

jaarlijkse Dick Uyttenboogaarttoernooi gehouden (oftewel: de 29e editie van de Open Zelhemse 

Tafeltenniskampioenschappen). Uiterste inschrijfdatum: 31 januari 2013. 

 

06-01-2013 

Ook goede voornemens?... Doetinchem Vitaal! 
Menigeen heeft met de start van het nieuwe jaar goede voornemens; afvallen schijnt op nummer 

één te staan. Natuurlijk zijn we daar in onze sport ook al mee bezig, maar daarnaast biedt het 

samenwerkingsproject Doetinchem Vitaal in de periode van 18 januari tot half april 2013 de 

mogelijkheid om deel te nemen aan het Passo 10.000-stappenspel. De uitdaging: dagelijks 10.000 

stappen zetten en daarmee in ruim drie maanden virtueel van Doetinchem naar Parijs lopen. 

Deelnemers werken zo spelenderwijs aan een actieve en gezonde leefstijl. De inschrijvingskosten 

bedragen € 35,00. Daarvoor ontvangen de deelnemers een hoogwaardige stappenteller; op vertoon 

van de stappenteller kunnen ze deelnemen aan bijvoorbeeld open dagen, wandelroutes, clinics, 

voorlichting, healthchecks, kennismaking bij sportclubs, enzovoort. Wellicht een goede aanvulling op 

de training bij TAVERDO? Voor meer informatie en inschrijving ga naar http://www.doetinchem-

vitaal.nl. 

 

06-01-2013 

Oliebollentoernooi en nog veel meer… 
Op 27 december jl. waren ruim twintig TAVERDO-leden aanwezig voor het jaarlijkse 

Oliebollentoernooi. Na het inspelen en tijd voor koffie met oliebol kreeg voorzitter Frank Helmer het 

woord voor een aantal “huishoudelijke zaken”, allemaal van heuglijke aard.  
Zo werden de leden van team 4 (Wouter Kolk, Adrie Middelkoop, Jaap Visser en Martin Weggen) 

gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap in de zesde klasse; met het oog op de komende 

jaarwisseling bestond de attentie niet uit een bos bloemen, maar werd een heerlijke fles bubbels 

overhandigd. Ook Jan Heuvel, die twee weken voor aanvang van de competitie door een blessure 

moest afhaken, werd niet vergeten: voor hem een Magnumfles Grolsch! 

Vervolgens werden tien TAVERDO-leden in ‘t zonnetje gezet, die 25 jaar of langer (cumulatief) lid van 

de NTTB waren; het door de afdeling Gelre beschikbaar gestelde vulpotlood met inscriptie werd aan 

de aanwezige leden uitgereikt en een enkele zal worden nabezorgd. Het betrof de leden: Daan Bod, 

Dico Dam, Frank Helmer, Gerard Huntink, Yvonne Menting, Adrie Middelkoop, Joop Scheers, Jaap 

Visser, Martin Weggen en Eugène Wieskamp. 

Tenslotte werd gemeld dat het bestuur zich bezig heeft gehouden met de keus voor nieuwe 

clubkleding (shirt); na uitproberen van een tweetal shirts door enkele leden (dragen tijdens training 

en vervolgens enkele keren wassen) viel de keus op een poloshirt in zonnebloem-geel, in een 50% 

katoenmix. Het betreffende shirt werd die avond (nog zonder opdruk op de achterzijde) 

gepresenteerd. Van alle beschikbare maten was een exemplaar aanwezig, zodat leden werden 

verzocht te passen en de juiste maat en het aantal shirts op een bestelformulier in te vullen (eerste 



shirt gratis voor alle leden, de kosten voor een evt. tweede shirt komen op € 17,50, evt. 

nabestellingen vallen duurder uit).  

Na deze mededelingen werd gestart met het Oliebollentoernooi, dat door iedereen als bijzonder 

geslaagd werd beschouwd; leuk dat ook de inmiddels nieuwe leden Tijntje Riethorst en Melissa 

Frieling met veel plezier aan dit toernooi deelnamen. 

Een verslag van het toernooi met de uitslagen per poule is onder de button “Activiteiten” te lezen. 


