
Verslag Oliebollentoernooi 

 

Maandag 28 december was het weer zo ver: het jaarlijkse oliebollentoernooi stond  voor de 

deur. Die avond stonden Dennis en Willem om iets voor half zeven voor de oliebollentent 

om de oliebollen in ontvangst te nemen. De kraamhouder was goed gemutst en gaf nog een 

kleine korting op de oliebollen. 19.00 uur in de zaal om te starten met de voorbereiding op 

het toernooi. Eerst koffie zetten en een oliebol uitproberen....  

Nadat onze barman en toeverlaat, Jan  Heuvel, binnenkwam, werden de tafels opgezet en 

kwamen de eerste leden binnendruppelen. Gelet op het nog vroege tijdstip hadden ze er zin 

in, tja wie niet eigenlijk… Zeker de nieuwkomers Reginald en Annemarie: behoorlijk 

gehinderd door blessureleed stond ze toch haar manneke. 

Ondanks een aantal afzeggingen (vakantie en blessureleed) hadden zich toch achttien 

deelnemers opgegeven. Voordat de strijd in alle hevigheid losbarstte, meldde Jory zich nog 

aan, zodat we met negentien deelnemers in vier poules zijn gestart. Er werd in drie poules 

van vijf pingpongtijgers – en een poule van vier gespeeld. Dit jaar werd door de 

activiteitencommissie besloten om – in afwijking van voorgaande jaren – indeling niet vanuit 

de hoge hoed te doen, maar op sterkte in te delen.  

Na het warmspelen, bekendmaking poule-indeling en de mededeling van Remy dat er weer 

een spelregelquiz werd georganiseerd,  werd met het toernooi gestart. Naast Jan, waren er 

aanmoedigingen te horen van niet-spelenden: Yvonne en Mitko. Ook Mitko is geblesseerd, 

maar kwam op de geur van de oliebollen af en deed zich hier regelmatig aan te goed. 

De strijd barstte in alle hevigheid los. Verschillende geluiden werden de zaal in geslingerd 

vanwege gemiste ballen of sorry-ballen. 

 

Uiteindelijk werd rond elf uur de volgende stand bereikt: 

Poule 1     Aantal punten 

1. Karl      10 

2. Jan Willem     8 

3. Bruno     5 

4. Jory      4 

5. Annemarie     2 

Karl, winnaar in deze poule, leunde op de ervaring en was niet te houden. Jan-Willem, na zijn 

desastreuze vertoning van 2014, is op een keurige plaats geëindigd. Mogelijk staat er op zijn 

werk een tafeltennistafel waarop stiekum geoefend werd? 

Van Bruno kunnen we zeggen, is steady: nooit laatste, maar altijd een middenmoter. Jory, 

vanwege zijn late aanmelding misschien door alle haast wat van slag, maar heeft de 

stijgende lijn te pakken. Jory kijkt, zoals een goed sporter betaamt, naar boven en niet naar 

wat geweest is..... 

Annemarie ehhh – en geen Marie a.u.b. – had wegens blessureleed een mindere avond. 

Toch klasse dat je er, ondanks blessure, was! 

 



Poule2      Aantal punten 

1. Remy     9 

2. Dennis     6 

3. Martin     6 

4. Wouter     5 

5. Jaap      4 

Remy, gefeliciteerd, appeltje eitje met 9 punten, mmmm…  geen sprake van doorgestoken 

kaart? Dennis, een goede tweede met 6 punten. Net verloren van Remy met 2-1, had meer 

verdiend. Martin ging strijdend ten onder tegen Dennis (2-1), was een dubbeltje op zijn kant. 

Wouter maakte tegen Dennis geen fouten, ook tegen Remy snoepte hij een puntje af. Jaap, 

onze senior pakte vier puntjes mee, goed gedaan. 

 

Poule3      Aantal punten 

1. Eugène     10 

2. Frank     6 

3. Willem     5 

4. Norik     5 

5. Adrie     4 

De poule werd vooraf al gezien als “de poule des doods”. Het gaf, gelet op de punten, een 

zeer vertekend beeld. Eugène was de verdiende winnaar, maar de strijd om de tweede plek 

was enorm. Adrie won van Willem, maar werd net derde. Norik, the running man, werd nipt 

vierde, maar komt er aan. Adrie had – ondanks grote inzet – pech en werd vijfde. 

 

Poule4      Aantal punten 

1. Reginald     14 

2. Joop      9 

3. Gerard     8 

4. Hennie     4 

Nieuwkomer Reginald was duidelijk de sterkste en gaf maar één puntje weg tegen Joop, de 

uiteindelijke nummer twee binnen dit gezelschap. Gerard: goed gedaan, een derde plek. 

Hennie, tja, vier puntjes, wat mager, maar mogelijk wat te sterk ingedeeld. Eerlijk gezegd: 

geen kans .... 

Vanwege het feit dat de strijd zeer snel beslist was, heeft de organisatie een dubbelspel 

toegevoegd. Een leuke aanvulling, mogelijk als toevoeging binnen het toernooi? 

Vóór de prijsuitreiking werd de kennisquiz door Remy doorgenomen, werden de meest 

gemaakte foutjes besproken en werden de highscores doorgenomen. Daar een niet te 

noemen aantal leden een niet voorspeld laag puntenaantal behaalde, is besloten alleen de 

winnaar te noemen: Hennie had de hoogste score van 15 vragen goed (van de 17) een zeer 

goed resultaat. Op naar scheidsrechter 1! 

 

Nadien vond de prijsuitreiking van de oliebollen plaats. Voor ieder een zak oliebollen. 

 

We wensen iedereen een geweldig gezond en sportief 2016.  


