
Oliebollentoernooi, donderdag  29 december 2016. 
 

Na de Kerstdagen vond op donderdag 29 december 2016 het traditionele Oliebollentoernooi plaats. 

Remy en Dennis hadden deze opgehaald bij de 

bekende, doch niet nader te noemen oliebollen-

bakker (dit in verband met mogelijke claims). 

Uiteraard dienden de oliebollen eerst door 

beiden voorgeproefd te worden, voordat ze 

werden losgelaten aan de spelers en overige 

bezoekers.  Nadat een groot deel van de 

activiteitencommissie (Jan, Dennis en Willem) 

binnenkwam, werden de tafels e.d. opgesteld, 

de oliebollen verpakt en de schaal gevuld. Om 

19.00 uur werd de koffie gezet, zodat die vanaf 

19.30 klaar stond. 
 

Om 19.45 waren alle 'oliebolspelers' 

binnen en kon de arena worden 

betreden. Onze barman Jan had een 

makkie deze avond, hij hoefde niet 

de overbekende gehaktballen in het 

vet te gooien, maar wilde uiteraard 

wel stiekem een oliebol van de 

concurrent testen. Jan, eet 

smakelijk!! 
 

 

 

 

 

 
Na de opening en groepsindeling door Willem kwamen er 

al 'bezwaren'  en probeerden spelers elkaar zand in de 

ogen te strooien. 

Norik: "Ik wordt in de sterkste groep ingedeeld, dit kan ik 

echt niet aan, ik ga ze allemaal verliezen". 

Frank: "Ik heb nog niet het niveau, nog te weinig getraind, 

dus hoop niet dat ik te hoog ben ingedeeld". 

Remy: "Ik heb toch nog wel wat last van m'n been, houd 

daar graag rekening mee". 

Uiteraard werden deze bezwaren door de 

activiteitencommissie subiet weggewuifd. 

 

Twintig deelnemers hadden zich voor dit toernooi 

aangemeld, achttien kwamen daadwerkelijk opdagen. 

Tom had zich wegens ziekte afgemeld, van Ihab helaas 

geen reactie. Gelukkig vonden we een collega van Mitko 

bereid om voor Ihab in te vallen. Hierover later meer. De 

wedstrijden werden punctueel om 20.00 uur gestart, met 

als inzet strijd een zakkie met 6 oliebollen per persoon en 

uiteraard de eeuwige roem. Er werd in 4 poules gespeeld: 

3 van 5 en 1 van 4 tafeltennissers. 



De onderlinge strijd is als volgt beslecht: 

 

Poule   Naam  Plaats  Punten 

1  Dico  1  9 

1  Gerard  2  7 

1  Joop  3  5 

1  Eugene  4  4 

1  Norik  5  3 

 

Dico, onze 'steady man' was weer als vanouds in bloedvorm. Linkshander Gerard snoepte een puntje 

van Dico af en gaf de rest van de groep een puntje mee... Joop, een beetje verliefd misschien 

(hierover later meer),  had niet de vorm van de dag .... vaker trainen, Joop!  

Eugene kwam uit de 4
e
 klasse en was het hogere niveau niet meer gewend, maar gaf tegen Norik niet 

op en won zijn partij op glorieuze wijze met 3-0. Norik, tja ... met 3 punten onderaan. Je had gelijk, de 

rest was te sterk, maar bedenk wel: meedoen is belangrijker dan winnen. De commissie zal in de 

toekomst rekening houden met je bezwaren...   

 

Poule   Naam  Plaats  Punten 

2  Mitko  1  8 

2  Hennie  2  7 

2  Willem  3  6 

2  Frank  4  5 

2  Remy  5  4 

 

Mitko maakte als vedette in deze groep zijn faam meer dan waar. Met 8 punten de absolute top ... 

Hennie, speelde met passie, raakte een aantal ballen "op het wit" en had de nodige sorry-ballen 

tegen; desondanks een 2
e
 plaats! Willem wilde als toernooidirecteur niet te veel opvallen en had zich 

netjes in de middenmoot genesteld. Frank, aan het begin al de nodige excuses, achteraf had je gelijk. 

Je bent er nog niet, maar de basis is er. Succes in het eerste team volgend seizoen! Remy had 

mogelijk toch nog last van zijn Achillespees. Daarnaast wellicht te hoog ingedeeld ...? De activiteiten-

commissie heeft nog even gekeken naar de voorgaande edities 2015 en 2014. Ook in die jaren stond 

Remy op de 5
e
 plaats. Toeval of ....? 

 

Poule   Naam  Plaats  Punten 

3  Adrie  1  8 

3  Martin  2  8 

3  Dennis  3  5 

3  Jaap  4  5 

3  Wouter  5  4 

 

Onze tweeling, Adrie en Martin, beiden geëindigd met 8 punten, waren de sterspelers uit de groep. 

Doordat de onderlinge strijd werd gewonnen door Adrie, eindigde Adrie op plaats 1 en Martin op 

plaats 2. Dennis, met rugblessure op de 3
e
 plaats. Mogelijk waren zijn gedachten meer bij de 

vrouwtjes aus Deutschland? Oudgediende Jaap won 2 van de 4 partijen doch moest tegen Dennis het 

onderspit delven met 1-2. Klasse gespeeld, Jaap! Wouter, mogelijk lag het aan je hoge terugspeel-

ballen ... één ding is zeker: Dennis had daar moeite mee en met overmacht won je de partij; toch 4 

puntjes gepakt. 

 

 

 

 



Poule   Naam  Plaats  Punten 

4  Karl  1  13 

4  Duco  2  7 

4  Bruno  3  6 

4  Bennie  4  4 

 

Karl, glorieus winnaar in deze groep 

met 13 punten, goed gedaan. 

Nieuwkomer Duco deed het ook 

erg goed en was zeer verrast door 

zijn 2
e
 plaats en later door de zak 

oliebollen. Bruno, 6 punten, leverde 

een harde strijd in het gevecht met 

Duco, doch ging ten onder met 2-3. 

Gelegenheidsspeler Bennie pakte 

naast de 4 punten nog even een 

pintje mee in de kantine. Bennie, 

bedankt voor het meedoen en we 

hopen je snel weer te mogen 

begroeten bij onze vereniging. 

 
 

Voordat de traditionele oliebollenzakjes werden uitgereikt, werd eerst nog team 3, bestaande uit 

Dennis, Hennie, Mitko en Remy, gehuldigd vanwege het kampioenschap in de 5
e
 klasse. Met 

overmacht werden zij kampioen. Van harte gefeliciteerd en veel succes in de 4
e
 klasse!! 

 

 

 

 

 

 



Aan het einde van de avond dan toch de 

uitreiking van de oliebollen. Eenieder kreeg "6" 

welverdiende oliebollen mee naar huis. Een 

aantal niet te noemen personen kon niet zo lang 

wachten en begonnen al te smikkelen in de zaaI.  

 

Tot slot nog een hilarisch moment. Mogelijk 

hebben we een tweede Ron Keuben gespot in 

onze zaal. Dennis, toch 'lieverhebber' van die 

Deutschen Mädel, ontving drie smakkerds van 

Joop. Een enigzins verbouwereerde Willem keek 

toe.... Is er een koppeltje binnen de vereniging 

ontstaan? 

 

 
 

 

Eenieder weet zo langzamerhand wel dat het verslag van het Oliebollentoernooi met een komische 

noot is geschreven.  

 

NB:  over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd! 

 

De activiteitencommissie wenst iedereen een voorspoedig en sportief 2017 toe! 


