
Oliebollentoernooi 2013 

Het jaarlijkse oliebollentoernooi is inmiddels een echte klassieker binnen onze vereniging. 
Ook dit jaar was de opkomst geweldig met negentien deelnemers: de vereniging telt op dit 
moment 23 actieve spelers, waarvan twee geblesseerd; op naar de 100% dus! 
Vóór de wedstrijden was er weer gelegenheid om een kopje koffie te drinken en de kwaliteit 
van de oliebollen te testen; de meesten deden dat vol overgave en anderen weer enigszins 
knarsetandend.  
De oliebollen waren weer van een uitstekende kwaliteit en smaak, … ook dat is JUMBO!  
Het startsein van de avond werd gegeven door voorzitter Frank Helmer. Vervolgens werden 
de toernooiregels uitgelegd door Willem Braam. De indeling van de verschillende poules 
kwam door loting tot stand; na enige onenigheid over het aantal te bespelen tafels kon de 
pret beginnen 
Er is gespeeld in vier groepen, onderstaand de indeling met de resultaten per groep. 
 

 Groep  1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
1 Hennie Bergervoet Eugène Wiesman Joop Scheers Dico Dam 
2 Dennis Boomkamp Remy Menting Martin Weggen Willem Braam 
3 Joop Strick Jaap Visser Frank Helmer Mitko Georgiev 
4 Eddy Zaalmink Daan Bod Adrie Middelkoop Raymon Keuben 
5 Jan-Willem Berends  Bruno Ingen Housz Bert Kroon  

 
Hoewel er voor elke deelnemer een zak oliebollen stond te wachten, was de inzet groot en 
werd er voor elke set gestreden. De prijsuitreiking was weer een gezellig gebeuren. Wel 
gingen er stemmen op dat een toernooi-Miss, een “Miss Taverdo”, ook niet verkeerd zou zijn 
bij zo'n uitreiking. Dat nemen we het organisatieteam natuurlijk niet kwalijk; het was weer een 
uitstekend georganiseerd toernooi! 
Na afloop is nog ter sprake gekomen dat het mooi zou zijn een dergelijk toernooi (zonder 
oliebollen) ook na de voorjaarscompetitie te organiseren; de activiteitencommissie gaat 
hiermee aan de slag. 
In december van dit jaar is er weer een oliebollentoernooi met hopelijk weer een grote 
opkomst… 


