
2008 JUBILEUMFEEST  
 

 
2008 is een bijzonder jaar voor 
TAVERDO: onze vereniging bestaat 
35 jaar. Natuurlijk wilden we dat op 
een leuke manier vieren. Uiteindelijk 
werd gekozen voor een sportieve 
leuke dag, waaraan onze leden, 
samen met familie, konden 
meedoen. 
 
Op 13 juli was het dan zover. Op 
een mooie locatie op De Koeken-
daal begon het jubileumfeest om  
12.30 uur.  
 
 
 

 
Onder het genot van een kop koffie werden de spelregels van drie spelletje uitgelegd (doorgeefbal, 
vliegend tapijt en waterhelmen); het vierde spel dat we zouden gaan spelen bleef een verrassing. 
Daarna werden de jeugdige aanwezigen als teamaanvoerder aangewezen, die de samenstelling van 
de vijf teams bepaalden (team 1 Jacco, team 2 Daphne, team 3 Casper, team 4 Simon, team 5 
Dennis)). 
Elk team kreeg een joker die op één van de vier spelletjes mocht worden ingezet; dat betekende dan 
een verdubbeling van de punten die met dat spel werden behaald. 
 
Het werd een spannende dag; de teams bleken 
erg aan elkaar gewaagd. 
Doorgeefbal was het eerste spel. Daarbij was 
het de bedoeling om de bal via een stuk rail aan 
elkaar over te geven en naar de eindstreep te 
brengen. De teams van Casper en Dennis 
hadden daar de joker op ingezet. Casper had dat 
goed voorzien: zijn team was het snelst, 
waardoor twee maal vijf punten werden 
verdiend. 
 
 
 
 
 
 

Het vliegend tapijt was spel nummer 
twee, waarbij het de bedoeling was 
dat drie teamgenoten op het tapijt 
gingen staan en tegelijk moesten 
springen. Op het moment van 
springen komt het tapijt vrij en 
konden de twee andere 
teamgenoten het een stukje vooruit 
trekken. Een spel dat het team van 
Daphne wel zag zitten, want de joker 
werd ingezet. Niet zo verstandig, 
want ze eindigden als laatste en 
kregen slechts één punt (die werd 
dan wel verdubbeld). 



Het derde spel: de waterhelmen. Twee 
spelers kregen ieder een helm op die 
aan elkaar vast zaten. In het midden 
was een dienblad bevestigd waarop 
een aantal bekers met water werd 
gezet. Samen naar de overkant ( 
ongeveer dertig meter ) lopen en zoveel 
mogelijk water overhouden. In dit spel 
had geen enkel team vertrouwen want 
er werden geen jokers op ingezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussendoor was er gezorgd voor hapjes en drankjes en een bordje soep door onze keukenprinses 
Wilma.  
 

 
 
 
 



Het vierde spel was een 
verrassingsspel. Hoewel de 
teams op voorhand niet 
wisten wat ze moesten 
gaan doen, hadden twee 
teams daarop hun joker 
ingezet. Het zou “levend 
ganzenbord” worden. 
Velen hadden het nog nooit 
op die manier gespeeld. 
maar het was erg leuk om 
te doen. De opdrachten die 
moesten worden 
uitgevoerd, varieerden van 
spijkerpoepen tot hondjes 
maken van ballonnen, van 
hoepelen tot vreemde 
hoeden dragen. Het was 
een geslaagd spel en voor 
het team van Jacco ook 
een schot in de roos: ze 
wonnen het spel en 
hadden er hun joker op 
ingezet. 

 
 
 
Onderstaand de uitslag van deze speldag: 

 Doorgeefbal Vliegend tapijt Waterhelmen Ganzenbord TOTAAL 

Team 1, Jacco 1 4 2 5 x 2 = 10 17 

Team 2, Daphne 3 1 x 2 = 2 5 4 14 

Team 3, Casper 5 x 2 = 10 3 3 3 19 

Team 4, Simon 4 5 5 2 x 2 = 4 18 

Team 5, Dennis 2 x 2 = 4 2 1 2 9 

 
Al met al kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag was, misschien wel de moeite om het over 
een paar jaar weer te organiseren. 
 
De activiteitencommissie 
 


