
TWO-uitwisseling 

"Wa’s dat no’w weer?", zul je wel denken, maar dat is een nieuw toernooi dat in het 

leven is geroepen om het tafeltennis meer onder de aandacht te brengen. 

De drie Doetinchemse verenigingen TAVERDO, Wehl en Odion (TWO dus) hebben de 

koppen bij elkaar gestoken en samen een toernooi opgezet. Het is de bedoeling om het 

elk (half) jaar te houden en daarmee de spelers de kans te geven om buiten de 

competitie om nog een aantal wedstrijden te spelen. 

 

Tevens is het een goed platform om nieuwe spelers de 

kans te geven om te beleven hoe het is om onder de 

druk van het willen winnen te spelen. Maar niet geheel 

onbelangrijk is het gewoon gezellig samen zijn en "een 

balletje slaan en een balletje eten".  

 

Op 19 januari was het dan zover en de opkomst mag je wel bijzonder goed noemen. 

Maar liefst 34 spelers van de drie verenigingen deden aan het toernooi mee en werden 

op sterkte ingedeeld in zes poules. 

 

De avond werd geopend door Yvonne Menting 

die iedereen welkom heette en een korte uitleg 

gaf over het ontstaan van het toernooi, gevolgd 

door Remy Menting die de indeling bekend 

maakte. Om als vereniging de wisselbeker te 

winnen, moest je zoveel mogelijk games winnen. 

Per vereniging werd berekend hoeveel games je 

had gewonnen ten opzichte van het aantal gespeelde games. Daar 

komt dan een percentage uit. Om iedere vereniging echter dezelfde 

kansen te geven, werd (in plaats van het spelen met een voorgift) het 

percentage van Wehl met 10% verhoogd en dat van Odion met 20%. 

 

Het was ouderwets gezellig. Het was goed te merken dat iedereen er 

erg veel zin in had en er werd op het scherpst van de snede 

gestreden om als eerste vereniging de wisselbeker te bemachtigen. 

Ook is het leuk om dan te zien dat een nieuwkomer als bijvoorbeeld 

Joke Harmsen van Wehl zo ontzettend fanatiek is. Ze speelde 

recreatief, maar was voor niemand bang. En zo waren er meerdere 

nieuwe gezichten aanwezig, die we in de toekomst vaker hopen te 

zien. We kunnen natuurlijk niet elke speler bespreken, maar 

opmerkelijk was toch ook wel dat Gerard Huntink zijn eerste 

toernooi met links speelde en in de poule waarin hij uitkwam toch 

nog zes games won. 



Na een verbeten strijd tussen de fanatieke verenigingen 

werd duidelijk dat de ingeschatte sterkteverdeling, die aan 

het begin van de avond bekend werd gemaakt, de situatie 

tussen de verenigingen wel aardig weergaf.  

Maar er kon er maar één met de beker aan de haal gaan en 

dat was TAVERDO; hier neemt vertegenwoordiger Jaap 

Visser de beker in ontvangst. 

 

De organisatie van het volgende toernooi ligt in handen van Wehl of Odion. TAVERDO zal 

zeker van de partij zijn om de beker te verdedigen! 

 

Voor diegenen die de cijfers nog even willen doorspitten... hieronder de resultaten: 

 
TAFEL 1                                     5-kamp 

 
TAFEL 2               wedstrijd 3 tegen 3 

 
TAFEL 3                                     6-kamp 

Speler kl - % Games 
 

Speler kl - % Games 
 

Speler kl - % Games 

Michi Szilagyi 2-22 7 
 

Eugène Wiesman 3-30 4 
 

Gerard Huntink 4-50 6 

Joop Scheers 3-58 6 
 

Willem Braam 4-59 5 
 

Hennie Bergervoet 4-47 7 

Dico Dam 3-43 6 
 

Mitko Georgiev 4-53 6 
 

Remy menting 4-37 4 

Erik Centen 3-40 7 
 

Ben Leeuwendaal 3-37 2 
 

Daan Meurkes 4-27 5 

Hans Wolters 3-33 4 
 

Hans Wezenberg 3-0 5 
 

Patrick Kock 4-22 1 

    
André Terpoorten 5-92 5 

 
Peter v.d. Putten 5-71 7 

           
TAFEL 4                                     5-kamp 

 
TAFEL 5               wedstrijd 3 tegen 3 

 
TAFEL 6                                     6-kamp 

Speler kl - % Games 
 

Speler kl - % Games 
 

Speler kl - % Games 

Dennis Boomkamp 4-13 9 
 

Wouter Kolk 5-50 7 
 

Bruno Ingen Housz R1-20 2 

Marc van Aalst 5-86 8 
 

Jaap Visser 5-27 7 
 

Karl Tesch Recr. 5 

Boris de Kruijk 5-67 9 
 

Berrie Gerritsen R1-33 4 
 

Wolfgang Richter 5-8 8 

Leo Masselink R1-92 3 
 

Henk de Ruiter Recr. 5 
 

Dora Timmers Recr. 5 

Günther Koskamp R1-69 1 
 

Johan Teunissen R1-67 1 
 

Eva Kernacs R1-0 7 

    
Corrie Daams R1-44 3 

 
Joke Harmsen Recr. 3 

 

Eindstand 

Vereniging Gespeelde games Gewonnen games Factor Eindstand 

Taverdo 129 78 10 6,05 

Wehl 97 49 11 (+10%) 5,56 

Odion 94 47 12 (+20%) 6,00 

 

Wil je alle foto's van deze avond bekijken? Ga naar de fotopagina op de website. 


