
Vierde TWO-uitwisseling: wederom een succes!! 
 

Maandagavond 5 september was het weer zover: het 4
e
 TWO ging weer van start, een (nu) jaarlijks 

terugkerende happing tussen de spelers van TAVERDO (Doetinchem) ttv Wehl en Odion (Gaanderen), 

met als troffee de wisselbeker. 

 

Dit keer vond het toernooi plaats bij TAVERDO. Er hadden zich in totaal 34 spelers aangemeld, helaas 

zijn 2 spelers niet op komen dagen, maar met 32 deelnemers toch wel een volle bak in de gezellige 

zaal en kantine van TAVERDO. Het aantal deelnemers per vereniging verschilde wel enigszins: 

TAVERDO was met 17 spelers vertegenwoordigd, Wehl met 7 spelers, Odion met 8 spelers. 

 

Barkeeper Jan Heuvel, zoals vanouds elk toernooi aanwezig, voorzag eenieder van een lekker (?) 

kopje koffie. 

 
 

Na het welkomstwoord door onze toernooidirecteur Remy Menting werden de spelregels uitgelegd. 

Er werd in een aantal gevallen gespeeld met een voorgift, zodat spelers van een lagere klasse konden 

opboksen tegen sterkere tegenstanders.   

 

Exact 20.00 uur werd begonnen met het toernooi. Er werd gespeeld in 6 poules, dus alle 

wedstrijdtafels waren bezet. 

 

Uiteraad eindigde sterspeler Reginald Kraaijenbrink van TAVERDO bovenaan in poule 1 en liet de 

overige tegenstanders ver achter zich. 

 

Ook in poule 2 walste TAVERDO, met de ijzervreters Hennie Bergevoet, Eugene Wiesman en 

aanstormend talent Norik Manukan over ttv Wehl heen. 



In poule 3 verliep de strijd echter anders. Pensioengenieter Frank Helmer had de vorm van de dag 

niet, Willem Braam speelde met blessure, maar gelukkig pakte  “good old”  Martin Weggen nog een 

paar puntjes. 

 

 
 

In poule 4 verliep de strijd positief voor TAVERDO. Met kleine overmacht wonnen Adrie Middelkoop, 

Jaap Visser en de in een ietwat vreemde "sportbroek met motief" (zwart met witte bloemen...?)  

spelende Dennis Boomkamp de partijen. 

 

 
 



 

Poule 5 en 6 leverden beide duidelijk winst op voor Odion. 

 

Tijdens het toernooi werden de balletjes even stilgelegd voor de spelregelkennisquiz. Remy Menting 

stelde een aantal vragen aan de deelnemers over spelregels; de winnaar Norik Manukian werd 

beloond met de eeuwige roem . 

 

Uiteraard werd tussendoor rekening gehouden met de inwendige mens. Jan Heuvel verzorgde het 

bekende “ gehaktballenbuffet” , waarvan gretig gebruik van werd gemaakt. 

 

Rond 23.00 uur werd de eindstandbekend gemaakt: 

 

Eindstand Behaald Max.pt. % 

TAVERDO 90 163 55 

Wehl 27 72 38 

Odion 55 91 60 

 

Odion bleek met een winstpercentage van 60% de sterkste te zijn, op de voet gevolgd door TAVERDO 

als tweede en met gepaste afstand ttv Wehl als derde. 

 

Een trotse captain  Christiaan Bruggink van Odion ontving de wisselbeker uit handen van 

toernooiassistent Willem Braam. 

 

 
 

Het was wederom een gezellig en spannend toernooi, met veel  deelnemers; kortom: zeker een 

toernooi om volgend jaar weer aan deel te nemen. 

 

 


