
Verslag Oliebollentoernooi (28 december 2009)  

 
Een goede traditie werd ook dit jaar voortgezet: het Oliebollentoernooi kon dan ook zonder 

meer een succes worden genoemd. De opkomst was bijzonder hoog, namelijk twintig 

deelnemers. De organisatie was in handen van Dennis Boomkamp en Willem Braam, leden van 

de activiteitencommissie. 

 

Allereerst heeft Frank Helmer het eerste team gefeliciteerd met het kampioenschap en alle 

teamleden daarbij een attentie gegeven. Vervolgens heeft Joop Scheers de nieuwe 

laddercompetitie gepresenteerd; hij sprak de hoop uit dat alle leden daar komend jaar mee 

bezig gaan (start vanaf circa half januari, uitleg en spelregels volgen nog). 

 

  
 

Willem Braam verrichtte daarna de officiële opening van het Oliebollentoernooi. 

Er is gespeeld in vier poules van vijf personen. De wedstrijden werden gespeeld in drie games 

(tot elf punten – even wennen voor de recreanten); daarbij ging het uiteraard om de meeste 

gewonnen games. 

 

Uitslag team 1: 

1. Gerard Huntink 

2. Willem Braam 

3. Dico Dam 

4. Joop Scheers 

5. Eugène Wiesman 

In de uitslag van deze poule valt de uitstekende prestatie van Willem Braam op! 

 

Uitslag team 2: 

1. Tristan Tesch 

2. Remy Menting 

3. Jan Heuvel 

4. Henny Bergervoet 

5. Ben Hissink 

Wat hier opvalt is de nummer 1, Tristan Tesch, die met een punt verschil van Remy Menting 

heeft gewonnen; het geeft wel aan dat hij iemand is om rekening mee te houden. Ook Jan 

Heuvel was goed in vorm. 



 

Uitslag team 3: 

1. Martin Weggen 

2. Joop Strick 

3. Adrie Middelkoop 

4. Mitko Georgiev 

5. Jaap Visser 

Deze uitslag bevat niet veel verrassingen, alleen Jaap Visser had duidelijk zijn dag niet; 

blijkbaar had hij al zijn energie in de oliebollen en flappen gestoken… 

 

Uitslag team 4: 

1. Wouter Kolk 

2. Dennis Boomkamp 

3. Berry Gerritsen 

4. Karl Tesch 

5. Daan Bod 

Wouter Kolk was de duidelijke winnaar van deze poule; verder hebben Dennis Boomkamp en 

Berry Gerritsen flink strijd geleverd om de tweede plaats. 

 

           
 

De “prijzen” voor de deelnemers bestonden als vanouds uit – hoe kan het ook anders – een 

aantal oliebollen; ook tijdens het toernooi stonden oliebollen/appelflappen gereed om de 

inwendige mens te versterken; zelfgebakken (door Jaap Visser en Martin Weggen) en ze waren 

overheerlijk. Jaap en Martin, bedankt daarvoor, en dat mogen jullie vaker doen! 

Het Oliebollentoernooi ging vervolgens naadloos over in een gezellige afterparty. 

 

Tenslotte: dank aan Dennis Boomkamp en Willem Braam voor de organisatie van deze 

gezellige avond; dat geeft weer goede hoop voor een volgend evenement!  


