
UITWISSELING VIOS 2003 
 
 
Op maandag 8 december jl. vertrokken drie (gelegenheids)-teams van TAVERDO en ondergetekende 
naar Beltrum, voor de jaarlijkse uitwisseling met VIOS. Doordat het wedstrijdschema dit jaar slechts 
weinig ruimte voor activiteiten bood, werd (in plaats van een uit- en thuiswedstrijd) gekozen voor een 
eenmalige ontmoeting. 
 
Het leek wel afgesproken werk; de auto's arriveerden direct na elkaar in het opgebroken centrum van 
Beltrum. Na "sight seeing Beltrum te voet in de vrieskou" arriveerden we bij de sporthal en werden de 
teams (voor zover nog nodig) aan elkaar voorgesteld. 
 
VIOS A  TAVERDO A 

Wim Holt  Dico Dam 
de beruchte Paul B.  Eugène Wiesman 
Robert Renders  Ron Keuben 
 

VIOS B  TAVERDO B 

Martijn Koster    Jan Heuvel 
Edmund Heutink   Remy Menting 
Wim Fennis    Hennie B. (al even berucht) 
 
VIOS C     TAVERDO C 

Wout van 't Wel    Wouter Kolk 
Willy Walterbos    Ronald van Uum 
Mechtild Buiël    Berend Wagenvoort 
 
Na een welkomstwoord van Edmund Heutink en een gedegen balletje inslaan, werd omstreeks 20.00 
uur met de wedstrijden gestart. 
 

 
 
 
 
 



Vanaf de tribune probeerde ik diverse wedstrijden te volgen (de C-teams kregen daarbij door de 
afstand de minste aandacht) en noteerde de volgende impressies: 
- Dico laat in de eerste wedstrijd tegen Wim niets liggen (drie snelle games); 
- Jan en Martijn maken het elkaar direct moeilijk, uiteindelijk (via 2 – 2) resulterend in winst voor 

Martijn; 
- na veel "zwijnballen" staat Eugène in de tweede set tegen Paul ineens gigantisch voor (7 – 1). 

Even later betaalt Paul met gelijke munt terug: de trucendoos werd aan beide kanten 
opengetrokken!; 

- Remy laat zich in de wedstrijd tegen Edmund behoorlijk in de verdediging drukken; 
- in de eerste game van het dubbel van TAVERDO B enkele schitterende ballen achter elkaar van 

"oude man" Jan; 
 

 
 
- de wedstrijd van Mechtild tegen Berend leek alle kanten op te gaan, maar eindigde na vijf games 

in een overwinning voor Berend; 
- ook het dubbel van de C-teams ging over vijf games; TAVERDO sloot met 4 – 11 af;   
- de vreemdste wedstrijd van de avond: Edmund tegen Jan. 

De eerste twee games wint Jan met gemak, de volgende twee games zijn voor Edmund. 
Afsluiting: maar liefst 2 – 11 voor Jan! 

- Ron Keuben had er duidelijk zin in en won twee van de drie partijen. 
 
De C-teams sloten de wedstrijden als eerste (tegen 22.30 uur) af, waarna de overige twee teams elk 
op twee tafels speelden, om de tijd die in de kantine kon worden doorgebracht, optimaal te verlengen.  
Na telling bleek de stand: VIOS 10 – TAVERDO 20 en ging de beker dus weer mee naar Doetinchem. 
Voordat het zover was werd er – onder het genot van een drankje en enkele dienbladen vol pel-
pinda's – even gezellig bijgekletst. 
Afgesproken werd dat er – wanneer het wedstrijdprogramma dit toelaat -  in 2004 weer een uit- en 
thuiswedstrijd voor de uitwisseling met VIOS worden gepland (hebben we twee keer zo'n gezellige 
avond). 
 
Yvonne Menting 


