
Op de valreep van het oude jaar werd maandag 29 december jl.  het tradi-

tionele Oliebollentoernooi gehouden voor de leden van TAVERDO.  

Naast een gezellig intern toernooi met oliebol, werd deze bijeenkomst dit 

jaar tevens aangegrepen om de vernieuwde website te presenteren en – 

via een stemming door alle aanwezige leden – het clublogo te bepalen.  

 

 

 

 

 

 

Om 18.00 uur werden de “verse” oliebollen nog snel even bij de JUMBO opgehaald. Gelukkig nog 

ruim de tijd om de oliebollen bij TAVERDO te laten ontdooien. Nadat de koffie was gezet, kwam de 

barman van die vanavond,  Jan Heuvel,  het team versterken. Om 19.45 uur waren alle “oliebolspe-

lers” , inclusief trainer/lid Edwin Rensen binnen en kon de arena door de spelers worden betreden. 

Naast de spelers waren er ook niet spelenden in de zaal aanwezig , waarover later meer. 

 

Na de opening door voorzitter Jan-Willem Berends en enige uitleg door de 

activiteitencommissie werd de strijd aangegaan door negentien tafeltennis-

sers, met als inzet een zakkie met zes oliebollen per persoon en uiteraard: 

de eeuwige roem. Er werd in vier poules gespeeld (3 x 5 en 1 x 4 spelers).  

Tussen de wedstrijden door  konden er warme oliebollen en ballen gehakt 

(nieuw in het assortiment) worden genuttigd.  Tijdens de pauze werd met 

trots de door Daphne Menting ontworpen vernieuwde website gepresen-

teerd, waarop door een ieder enthousiast werd gereageerd. Hulde, lof en 

dank aan dochter en pa Remy Menting voor het verrichte werk!  De ver-

nieuwde site is naar verwachting vanaf half januari 2015 beschikbaar.  

 

Aansluitend werd een zestal – door leden van TAVERDO 

ontworpen – clublogo’s gepresenteerd; alle aanwezige 

leden konden hun stem uitbrengen op twee logo’s (voor-

keur en tweede keus).  

Later op de avond werd de uitslag van de ontwerpwed-

strijd bekend gemaakt: met meerderheid van stemmen 

viel de keus op logo nr. 3; ontwerpster Yvonne Menting 

ontving de felicitaties van Jan-Willem Berends, een enve-

loppe met inhoud en een boeket bloemen. 

 

TAVERDO kent een aantal geblesseerde spelers:  

Tristan Tesch, Raymond Keuben, oudgediende Daan Bod, Gerard Huntink(nu links 

spelend), Joop Strick, die binnenkort noodgedwongen met tafeltennis moet stop-

pen en de onlangs geopereerde Norik Manukian, die tijdens het toernooi op kruk-

ken de zaal binnenkwam om de deelnemers aan te moedigen; allen van harte be-

terschap! 

 



 

 

De onderlinge strijd tijdens het Oliebollentoernooi werd als volgt beslecht: 

Poule   Naam    Plaats  Punten 

1  Hennie Bergervoet  1  10 

1  Dennis Boomkamp  2  9 

1  Willem Braam   3  8 

1  Jaap Visser   4  4 

1  Bruno Ingen Housz  5  0 

De service van Hennie blijft lastig. Promotie van Dennis naar het dreamteam ( tweede team)  zegt 

gezien zijn 2
e
 plaats al genoeg ... Jaap, als oudgediende, sprokkelde de puntjes bij elkaar. Bruno heeft 

de stijgende lijn (o.a. door bij elke trainingsavond van Edwin aanwezig te zijn) wel te pakken, alleen 

nu nog de punten pakken! 

Poule   Naam    Plaats  Punten 

2  Dico Dam   1  12 

2  Mitko Georgiev   2  8 

2  Adrie Middelkoop  3  5 

2  Frank Helmer   4  5 

2  Joop Strick   5  1 

Dico maakte als vedette zijn faam meer dan waar. Met 12 punten de absolute top... Mitko, als twee-

de geëindigd in de poule, heeft de stijgende lijn te pakken (misschien geheime training door Edwin?). 

Adrie doet het goed als middenmoter. Frank, tja,  mogelijk teveel in de zon gezeten in Scheveningen? 

Noot:  De trainingen van Edwin beginnen volgende week donderdag weer. Joop kon het gewenste 

niveau niet halen met 1 punt. 

  



Poule   Naam   Plaats  Punten 

3  Edwin Rensen  1  12 

3  Remy Menting  2  8 

3  Martin Weggen  3  4 

3  Eddy Zaalmink  4  4 

3  Jan-Willem Berends 5  2 

Tja Edwin, eerste plaats, ergens wel verwacht;) gefeliciteerd, liet de rest alle hoeken van de tafel 

zien. Remy,  goed gedaan, doch kwam wat te kort tegen Edwin (3-0!). Martin werd een goede derde 

met 4 punten, gelijk aantal punten met Eddy, doch beter onderling resultaat. Als vijfde onze voorzit-

ter, hij moet nog een beetje oefenen...., maar komt goed! 

Poule   Naam   Plaats  Punten 

4  Joop Scheers  1  14 

4  Gerard Huntink 2  10 

4  Eugène Wiesman 3  6 

4  Karl Tesch  4  0 

Joop: altijd goed, de complimenten. Gerard, zeer goed gedaan; een knappe prestatie om tweede te 

worden en dat met je linkshandige spel! Eugène, hoewel je ruim op tijd in de zaal was toch een min-

dere avond; de oorzaak moeten we achterhalen. Karl, ondanks de vijfde plaats, goed gespeeld. De 

trainingen door Edwin werpen hun vruchten af. Ga zo door! 

 

Hopelijk heeft iedereen het weer gezellig  gevonden en kijkt men al weer uit naar het volgende toer-

nooi,  en wel op maandag 19 januari 2015 (uitwisseling met ODION/ttv Wehl in de accommodatie 

van TAVERDO).  

Voor 2015: een gezond en sportief jaar gewenst, en tenslotte: over de uitslagen van het oliebollen-

toernooi wordt niet gecorrespondeerd! 


