
“Oliebollentoernooi” 19 december 2011 

 

Normaal zou tegen het eind van het jaar een oliebollentoernooi worden gehouden, maar 

i.v.m. de “face lift” van de vloer in die periode – en dus sluiting van de zaal – was dat dit jaar 

niet mogelijk. Daarom werd gekozen voor een datum vóór de Kerst (en dus geen oliebollen). 

Om half acht waren we met zijn allen aanwezig, werd ingespeeld en even bijgekletst onder 

het genot van een bak koffie en een lekkere plak kerstbrood. Rond de klok van acht uur 

begon Frank Helmer met een korte inleiding. Daarna kwam Willem Braam naar voren en 

informeerde de deelnemers over de poule-indeling: 21 deelnemers, dus drie poules van vijf 

en één van zes. In de vijfkampen werd gespeeld om drie punten (het kon dus 3-0 of 2-1 

worden), in de zeskamp werden slechts twee games gespeeld (2-0 of 1-1). 

Tijdens de wedstrijden werd ook nog een oud TAVERDO-lid als toeschouwer gesignaleerd: 

Rini Viets (voormalig speler van het eerste team en voormalig clubkampioen); wellicht 

kriebelt het tafeltennisbloed na deze avond weer genoeg om eens aan een training deel te 

nemen, en wie weet meer?... 

 

Hierbij de eindstanden van de erg leuke avond. 

 

Poule 1 Poule 2 

1  Gerard Huntink 1  Tristan Tesch 

2  Joop Scheers                         2  Willem Braam 

3 Eugène Wiesman 3  Dennis Boomkamp 

4 Dico Dam 4  Remy Menting 

5  Henny Bergervoet 5  Ben Hissink 

 

Poule 3 Poule 4 

1  Mitko Georgiev 1 Martin Weggen 

2  Joop Strick 2  Jaap Visser 

3  Wouter Kolk 3  Adrie Middelkoop 

4  Jan Heuvel 4  Eddy Zaalmink 

5  Joost Stemerdink 5 Daan Bod 

  6  Frans Varwijk 

 

Aan het eind van de avond gingen alle deelnemers – ongeacht de behaalde eindstand in hun 

poule – met dezelfde attentie naar huis: een overheerlijke kerststol. Ook dit jaar kan weer op 

een geslaagde avond worden teruggekeken. 

 

       



 
 

 
 

 


