
TAVERDO OPEN 2004 
 
 
Op 16 mei jl. was het zover: het  vierde TAVERDO Open ging van start. Dit keer een 
wat andere opzet van het verslag van deze dag: we hebben een aantal spelers 
gevraagd hun impressie van (de voorbereiding van) deze dag op papier te zetten.  
Uiteraard hebben we de resultaten van het toernooi ook opgenomen; verluchtigd met 
foto's geeft het een goed beeld van een gezellig toernooi. 
 

 
____ 
 
Ik wil me eerst even voorstellen: ik ben Zoey Radstaat en ik speel tafeltennis bij de 
jeugd van TAVERDO. Onze trainer is Fons Heuvel. Elke donderdagavond komen we 
naar de gymzaal om te trainen en dat is erg leuk. Op zondag 16 mei was het 
TAVERDO Open Toernooi en dat moet natuurlijk voorbereid worden; dus gingen wij 
(mijn vader en ik) samen met Dennis Boomkamp, Jan Heuvel en Willem Braam 
zaterdag al naar de gymzaal om alles een beetje voor te bereiden. We moesten ook 
nog naar Karwei om een grote ladder te lenen. Die ladder was erg zwaar en daarom 
duurde het een beetje lang. Dennis, mijn vader en ik droegen de ladder met z’n 
drieën (Jan zat, met zijn voet in het gips, op de fiets); Willem bleef in de sporthal om 
koffie te zetten. 
Daarna moesten de hoge ramen (vandaar die ladder) met zwart plastic worden 
dichtgemaakt. 
 
Zondag was het eindelijk zover: het toernooi begon; ik zat samen met vier anderen in 
poule F. Van de vier wedstrijden heb ik er twee gewonnen. 
Ik werd vierde in mijn poule, maar ik heb een gezellige dag gehad en lekker 
gespeeld; dat is het belangrijkste! 
 

___ 



Beste vrienden van TAVERDO,  
 
Zondag 16 mei was het weer zover: ook ik mocht weer komen opdraven voor het 
jaarlijkse tafeltennistoernooi. Inmiddels is het de derde keer dat ik hieraan deelneem. 
In 2003 heb ik in de recreantenklasse zelfs de titel gepakt, waardoor ik op het werk 
nog meer praatjes had over "hoe goed ik wel niet kon tafelten-nissen". Dit jaar ging ik 
dan ook weer met veel vertrouwen naar het toernooi toe. Bij het afscheid thuis, zei ik 
tegen mijn vrouw en kinderen: "Vanmiddag kunnen jullie me weer als kampioen 
feliciteren".  
 
Aangekomen in de sporthal zonk de moed me in de schoenen bij het horen van de 
poule-indeling: ik was namelijk ingedeeld in een poule met Fons Heuvel, Ronald van 
Uum, Freddy Radstaat, Jan Freriks en Remy “Sorry” Menting. Na tegen Fons, Jan 
en Remy te hebben gespeeld, was het me al duidelijk: in plaats van voor de eerste 
plaats te gaan, moest ik blij zijn wanneer ik niet laatste werd in mijn poule. Gelukkig 
bezorgden de laatste twee partijen mij nog drie gewonnen sets, waardoor ik als vijfde 
in mijn poule eindigde.  
Achteraf was ik toch wel blij in deze, voor mij zware poule te zijn ingedeeld en door 
de drie gewonnen sets in de laatste twee partijen is mijn zelfvertrouwen weer flink 
gestegen, zodat ik nu alweer zeg: "Leden van TAVERDO, let volgend jaar weer op 
mij!" 
 
Tot slot: elk jaar verbaast het mij weer hoe niet-leden van TAVERDO, zoals ik, op 
een erg positieve – en vooral vriendelijke manier worden ontvangen! Hulde hiervoor 
aan alle TAVERDO-leden! 
 
Gert-Jan Spit 
  



Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Freddy Radstaat, ben 44 jaar en train sinds 
half oktober bij TAVERDO. Ongeveer 25 jaar geleden heb ik een seizoen competitie 
gespeeld, had er toen direct genoeg van en ben er helemaal mee gestopt. Omdat ik 
met mijn zoon wel eens tafeltenniste zijn we samen bij TAVERDO gekomen. Hij bij 
het jeugdproject en ik bij de senioren.  
 
TAVERDO Open is het tweede toernooi waaraan ik heb deelgenomen; maar hoe 
was het nou? Ik heb het als erg leuk ervaren. Ik zat in een poule met nog vijf andere 
spelers, waarvan ik er drie kende. 
Omdat ik nog geen goed batje heb (vind ik zelf) wist ik van tevoren dat ik niet veel 
wedstrijden zou winnen, maar daar ging het bij mij ook niet om (al is dat wel leuk 
meegenomen): ik wilde ervaring opdoen bij een toernooi en wedstrijden spelen tegen 
andere tegenstanders dan degenen, die ik op trainingsavonden tegenkom. 
Mijn eerste partij was tegen Remy Menting. Ik zie Remy regelmatig spelen en heb 
zelf ook al eens tegen hem gespeeld, dus ik wist wat me te wachten stond: een 
moeilijke partij. Remy won met 3 – 0, maar de tweede set was nog spannend, want 
die eindigde in 12 – 10. Ook tegen Fons Heuvel was het moeilijk spelen; deze 
wedstrijd werd eveneens met 3 – 0 verloren. Tegen Ronald van Uum verloor ik – 
alweer – met 3:0. Ook de andere twee wedstrijden heb ik verloren, allebei met 3 – 1. 
Tegen de eerste drie spelers kon ik mij redelijk goed concentreren, dat vond ik een 
pluspunt voor mijzelf; de overige wedstrijden had ik meer moeite met mijn 
concentratie. Met deze resultaten werd ik laatste in mijn poule. Maar het allerbelang-
rijkste vind ik dat ik fijn gespeeld heb (in vier van de vijf partijen was ik tevreden over 
mijn eigen spel). 

 
Verder heb ik veel partijen proberen te 
kijken van mijn zoontje en van spelers, 
die beter zijn dan ik, en waarvan ik denk 
dat ik er iets van kan leren.  
Tenslotte een compliment voor de 
organisatie: de poules waren goed 
ingedeeld, sterke en wat minder sterke 
spelers bij elkaar, zodat de betere 
(beste) spelers ook werkelijk doorgingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijschrift foto: 
de enige speler met een mental coach! 



UITSLAGEN TAVERDO OPEN 2004 
 
Poule A     Poule B 
1 Jan Buunk    Gerard Huntink 
2 Dico Dam    Joop Scheers 
3 Ron Keuben    Ben Leeuwendaal 
4 Marianne Scheffer   Wim Fennis 
5 Willem Braam   Aloys Tankink 
6 Eugène Wiesman   Paul Bergervoet 
 
Poule C     Poule D 
1 Fons Heuvel    Ingo ter Voert 
2 Remy Menting   Vincent van Loon 
3 Ronald van Uum   Jaap Visser 
4 Jan Freriks    Erkan Hempenius 
5 Gert-Jan Spit    Berend Wagenvoort 
6 Freddy Radstaat   Dennis Boomkamp 
 
Poule E     Poule F 
1 Henk Steinvoort   Benno Huntink 
2 Stefano Secchi   Gerrit Welting 
3 Erik Heuvel    Gerard Dijcker 
4 Elvis Canovio   Zoey Radstaat 
5 Paul Bezerra    Mark Braam 
 
De nummers 1 en 2 van de poules A t/m D speelden vervolgens de kwartfinale (best 
of five). 
 
Jan Buunk – Remy Menting  3 – 1  
Dico Dam – Fons Heuvel   3 – 0 
Gerard Huntink – Vincent van Loon 3 – 0 
Joop Scheers – Ingo ter Voert  3 – 0 
 
Over naar de halve finales, waar Jan Buunk en Joop Scheers het met een vijfsetter 
behoorlijk spannend maakten (9 – 11,  
12 – 10, 7 – 11, 11 – 5 en 11 – 5). 
 



 
 
Dico Dam en Gerard Huntink sloten hun wedstrijd wat sneller af  
(8 – 11, 5 – 11 en 6 – 11). 
 
In een "best of three" won Joop het gevecht van Dico om de derde en vierde plaats 
(10 – 12, 11 – 7 en 9 – 11). 
 
In de finale tussen Gerard Huntink en Jan Buunk ging de overwinning tenslotte in 
drie sets (4 – 11, 10 – 12 en 5 – 11) naar Jan Buunk, die de wisselbeker daarmee 
voor de derde (niet achtereenvolgende) keer in ontvangst nam.  
PROFICIAT, Jan; als je de titel nog twee keer verovert, is de beker echt van jou! 
 

 



 
 
Overigens ging niemand die dag met lege handen naar huis: de nummers 1 en 2 van 
alle poules ontvingen een beker(tje), terwijl alle overige deelnemers aan het toernooi 
een standaard kregen, als herinnering aan het vierde TAVERDO Open. 
 
 

Tenslotte: DANK aan Jeanet Heuvel, 
die de hele dag aanwezig was en 
iedereen van natje en droogje 
voorzag! 


