
Donovan Willemse winnaar eerste TAVERDO Wintertoernooi 

 
Op 5 februari 2017 organiseerde tafeltennisvereniging TAVERDO haar eerste WINTERTOERNOOI. Na een 
geslaagde dag mocht Donovan Willemse (Zevenaar) zich kampioen van de A-poule noemen, en dus van het 
toernooi, gevolgd door Chris Holleman (SMD) en Wim Goossens (Grol). 
Volgend jaar op zondag 4 februari volgt de tweede editie van dit toernooi. Kijk vanaf week 1 in 2018 op 
deze website voor alle info. De uitnodigingen zullen ook rond die tijd worden verstuurd. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Nadat tafeltennisvereniging Dropshot uit Zelhem in 2016 om organisatorische redenen niet meer in staat 
bleek om het oude vertrouwde open toernooi te organiseren, hebben Remy Menting van TAVERDO en 
Marcel Momberg, voormalig organisator van het toernooi en oud-lid van Dropshot, de handen ineen 
geslagen om het toernooi naar Doetinchem te 'verhuizen'. Nadat de besturen van beide verenigingen hun 
fiat hadden gegeven, kon in december 2017 met de voorbereidingen worden begonnen. 
De bedoeling was om zoveel mogelijk oude bekenden, dus oud-deelnemers van het toernooi ook naar het 
nieuwe toernooi te krijgen. De hulp van Marcel was hierbij onontbeerlijk: hij had diezelfde spelers jarenlang 
naar Zelhem gehaald; de uitnodiging werd dan ook uit zijn naam verzonden .... 
 
Het resultaat: voor  het TAVERDO Wintertoernooi hebben zich maar liefst 39 deelnemers uit elf 
verschillende verenigingen aangemeld! Een volle bak dus met inderdaad veel oude, bekende gezichten. 
Variërend van speelklasse 6 tot en met speelklasse 2 werden de spelers op basis van sterkte volgens de 
ELO-ranking van de NTTB verdeeld over drie poules met twee tafels per poule: tafels A1 en A2 voor de 
hoogste klasseringen, tafels C1 en C2 voor de laagste klasseringen en de tafels B1 en B2 voor de spelers er 
tussenin. 
 
Zo waren er: 'good old' Theo Kuenen van ATAK (samen met vriendin altijd weer van de partij!), de niet weg 
te denken gebroeders Goossens, een achttal Dropshot-spelers die de vernieuwde versie van hun oude 
toernooi niet wilden missen .... TAVERDO  werd vertegenwoordigd door eveneens acht spelers, met onder 
anderen Hennie Bergervoet, wiens broer en 'tegenhanger' Paul (VIOS)  zich ook had aangemeld .... al was 
het maar voor het 'verbeteren' van de sfeer (of soms juist niet door zijn vaak recalcitrante gedrag). Ook 
Reflex (V), DSV Relax (eveneens met een 'sfeermaker' in de persoon van Johan Scholtens), SMD en Gazelle 
waren met respectievelijk drie, vier, vier en vijf spelers aardig vertegenwoordigd. 
 

Jan Heuvel was speciaal voor dit 
toernooi 'ingevlogen' om als 
barman te fungeren, bijgestaan 
door Willem Braam. Jan had van de 
organisatie zelfs een eigen 
gereserveerde stoel gekregen! 
Waarschijnlijk is hij dit privilege 
volgend jaar kwijt, want Jan heeft 
er zegge en schrijve maar één keer 
vijf minuten gebruik van gemaakt! 
 
Om ook de innerlijke mens te 
versterken, waren vanaf het 
middaguur diverse warme happen 
verkrijgbaar. Die vonden dan ook 
gretig aftrek: de tosti's vlogen als 

warme broodjes over de toonbank, terwijl ook de stevig gevulde erwtensoep en de overheerlijke 
gehaktballen volgens grootmoeders recept de weg naar de hongerige magen wisten te vinden. Maar .... 
volgens de verwachtingen ging het bier uiteindelijk toch wel het hardst! 



Omdat iedereen mooi op tijd aanwezig was, kon om 10.00 uur van start worden gegaan. Marcel Momberg 
heette iedereen welkom in zijn voorwoord, waarna Remy Menting de poule-indelingen bekendmaakte. Er 
werd gespeeld in zowel 6-kampen als 7-kampen. De 6-kampen speelden drie games, de 7-kampen 'Best of 
three'. Dat betekende een groot aantal wedstrijden en dus een strak tijdschema. 
 

Oud-toernooiwinnares Mariska 
Janssen (poule A) en Marcel 
Momberg (poule B) hadden beiden 
al een paar jaar niet meer 
gespeeld, maar wilden er toch bij 
zijn. Voor beiden bleek het echter 
te moeilijk om ook maar enige rol 
van betekenis te kunnen spelen. 
Ook voor Tonnie Bruil (Dropshot) 
bleek de indeling te zwaar. Tonnie 
zit qua ELO-ranking nét op de grens 
van poule B en C en kwam 
daardoor in een voor hem nét te 
zware poule terecht. 
 
 

Ondanks het strakke schema kon, 
geheel volgens planning, rond 14.30 
uur worden begonnen aan de 
finaleronden. Van elke tafel gingen de 
nummers 1 tot en met 4 door naar de 
kwartfinales (kruisfinales) zodat na de 
pouleronden nog steeds 24 spelers 
actief bezig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wedstrijden konden vanuit het 
speciaal daarvoor in de materiaal-
ruimte gecreëerde zitje worden 
gevolgd. Ondanks dat een aantal 
deelnemers al na hun uitschakeling 
naar huis gingen, was de 'tribune' 
goed gevuld met deelnemers en 
bezoekers tijdens de grote finale 
tussen Donovan Willemse en Chris 
Holleman. 
Na de prijsuitreiking (een fles wijn 
voor elke 3e, een grote fles Grolsch 
voor elke 2e en een overheerlijk 
kaaspakket voor elke 1e plaats) 
was het nog gezellig napraten 
onder het genot van een drankje. 



In de hoogste poule waren er 13 spelers, verdeeld over twee tafels. De sterkte van de spelers varieerde van 
2e t/m 4e klasse. De eindklassering van de beide tafels kwam nagenoeg overeen met de hoogte van de 
rating volgens de NTTB. De enige uitzonderingen hierop waren eigenlijk Chris Holleman en Dico Dam op 
tafel A2, waarbij Dico duidelijk ónder zijn niveau presteerde en Chris juist erboven. 
 

Poule A1  -  6-kamp  -  3 games  Poule A2  -  7-kamp  -  Best of 3 games 

1 Jan Buunk Gazelle 13  1 Donovan Willemse Zevenaar 11 

2 Brend Holleman SMD 11  2 Rob Jansen Reflex (V) 10 

3 Joop Scheers TAVERDO 9  3 Chris Holleman SMD 9 

4 Erco Spijker DSV Relax 6  4 Wim Goossens Grol 7 

5 Eugène Wiesman TAVERDO 4  5 Paul Bergervoet VIOS 6 

6 Mariska Janssen Geen club 2  6 Dico Dam TAVERDO 5 

     7 Gerard Huntink TAVERDO 4 

 
Verrassend waren echter de kwartfinales: zowel Jan Buunk, Brend Holleman als Rob Jansen - alle drie toch 
tot de kanshebbers gerekend - werden uitgeschakeld door hun lager geklasseerde tegenstanders ....  
 

Wedstr. Kwartfinales Poule A     -     Best of 3 Uitslag 

❶ Kwartfinale Jan Buunk Chris Holleman 1 - 2 

❷ Kwartfinale Brend Holleman Wim Goossens 0 - 2 

❸ Kwartfinale Joop Scheers Donovan Willemse 1 - 2 

❹ Kwartfinale Erco Spijker Rob Jansen 2 - 0 

 
In de halve finales had Erco Spijker de pech om beide games nipt met twee punten verschil te verliezen van 
Chris Holleman.  Het verschil tussen Donovan Willemse en Wim Goossens was duidelijk groter. 
 

Wedstr. Halve finales Poule A     -     Best of 3 Uitslag 

❺ Halve finale Chris Holleman Erco Spijker 2 - 0 

❻ Halve finale Donovan Willemse Wim Goossens 2 - 0 

 
In de strijd om het brons ging het er spannend aan toe: Erco en Wim hielden elkaar mooi in evenwicht, 
waardoor een beslissende vijfde game nodig was. Wim bleek uiteindelijk de sterkste en werd daardoor 
derde in de A-poule. 
Met bijna 100 punten verschil in NTTB-rating had Chris in de finale weinig in te brengen tegen Donovan. De 
tweede game werd weliswaar maar nipt gewonnen door Donovan, maar het leek wel of Chris juist 
daardoor mentaal niet meer in staat was om er in de derde game nog echt voor te gaan. Donovan de 
terechte nummer één, Chris een goede tweede. Beiden gefeliciteerd met dit resultaat! 
 

Wedstr. Finales Poule A     -     Best of 5 Uitslag 

❼ 3e en 4e plaats Erco Spijker Wim Goossens 2 - 3 

❽ Finale Chris Holleman Donovan Willemse 0 - 3 



Winnaars A-poule 

    3e plaats: Wim Goossens 

2e plaats: Chris Holleman     

    1e plaats: Donovan Willemse 



Job Meulenbeld en Tim Bruggink, de twee jeugdige spelers van SMD hadden in de B-poules maar weinig 
problemen met de overige spelers. Met slechts enkele verloren games eindigden beiden als nummer één. 
Overigens is het wel jammer dat de pas 18-jarige Job nu al met noppenrubber speelt. Het merendeel in 
poule B1 was behoorlijk aan elkaar gewaagd. In poule B2 waren de verschillen groter. In poule B2 duurden 
de pouleronden overigens wel erg lang. Wat bleek achteraf? Men had 'besloten' om drie games te spelen in 
plaats van 'Best of three'. Een leerpunt voor de organisatie om dit in het vervolg beter te checken! 
 

Poule B1  -  6-kamp  -  3 games  Poule B2  -  7-kamp  -  3 games 

1 Job Meulenbeld SMD 10  1 Tim Bruggink SMD 16 

2 Hennie Bergervoet TAVERDO 9  2 Johan Scholtens DSV Relax 13 

3 Ton Heythuijzen DSV Relax 8  3 Mitko Georgiev TAVERDO 12 

4 Dennis Boomkamp TAVERDO 8  4 Norik Manukian TAVERDO 9 

5 Helma Buunk Gazelle 8  5 Henk Goossens Grol 7 

6 Marcel Momberg Geen club 2  6 Jurgen Rensink Reflex (V) 4 

     7 Tonnie Bruil Dropshot 2 

 
Met uitzondering van de wedstrijd tussen Dennis Boomkamp en Johan Scholtens waren de verschillen in de 
kwartfinales tussen de winnaars en verliezers behoorlijk groot en werden vrijwel alle games dik gewonnen.  
 

Wedstr. Kwartfinales Poule B     -     Best of 3 Uitslag 

❶ Kwartfinale Job Meulenbeld Mitko Georgiev 2 - 0 

❷ Kwartfinale Hennie Bergervoet Norik Manukian 0 - 2 

❸ Kwartfinale Ton Heythuijzen Tim Bruggink 0 - 2 

❹ Kwartfinale Dennis Boomkamp Johan Scholtens 1 - 2 

 
Johan Scholtens kwam in de halve finale met 13 - 11 en 11 - 8 nog redelijk dicht bij Job Meulenbeld in de 
buurt. Norik Manukian daarentegen had maar weinig in te brengen tegen Tim Bruggink. 
 

Wedstr. Halve finales Poule B     -     Best of 3 Uitslag 

❺ Halve finale Job Meulenbeld Johan Scholtens 2 - 0 

❻ Halve finale Tim Bruggink Norik Manukian 2 - 0 

 
Johan leek, gezien zijn body language en commentaar, bij het horen van 'Best of 5' nauwelijks meer de 
moed te kunnen opbrengen voor de strijd om de derde plaats. Desondanks won hij 'in vijven' van Norik, zij 
het nipt. De finale in deze B-poule was misschien wel de mooiste wedstrijd van het gehele toernooi. Job en 
Tim, twee pareltjes voor het tafeltennis, spelen al jaren samen en kennen elkaars spelletje van A tot Z. Het 
publiek kon genieten van geweldig mooie rally's met Tim als gelukkige winnaar. 
 

Wedstr. Finales Poule B     -     Best of 5 Uitslag 

❼ 3e en 4e plaats Johan Scholtens Norik Manukian 3 - 2 

❽ Finale Job Meulenbeld Tim Bruggink 2 - 3 



Winnaars B-poule 

    3e plaats: Johan Scholtens 

2e plaats: Job Meulenbeld     

    1e plaats: Tim Bruggink 



Behalve de twee spelers van ATAK zat het gros van tafel C1 redelijk dicht bij elkaar. Henk Wijkamp won al 
zijn partijen en werd eerste. Gerrit Bosveld plaatste zich net niet voor de volgende ronde door het 
onderling resultaat met Mariëlle Starink en Gerard Overbeek. Op tafel C2 waren de onderlinge verschillen 
minder groot. Wel waren Dennis van Bemmel en Jan Jolink duidelijk de sterksten, waardoor ze samen met 
de twee Dropshot-spelers Maarten Dierssen en Evert Tankink door gingen naar de kwartfinales. 
 

Poule C1  -  7-kamp  -  Best of 3 games  Poule C2  -  6-kamp  -  3 games 

1 Henk Wijkamp Dropshot 12  1 Dennis van Bemmel Gazelle 10 

2 Etienne Winnubst Gazelle 9  2 Jan Jolink Reflex (V) 10 

3 Gerard Overbeek Dropshot 8  3 Maarten Dierssen Dropshot 7 

4 Mariëlle Starink Gazelle 8  4 Evert Tankink Dropshot 7 

5 Gerrit Bosveld Dropshot 8  5 Sander Elsinghorst Litac 6 

6 Gijs Fontein ATAK 3  6 Geert-Jan Venema VIOS 5 

7 Theo Kuenen ATAK 2      
 
In de kwartfinales had Henk weinig moeite met Maarten. Ook Dennis won vrij gemakkelijk van Gerard. 
Etienne had nog bijna voor een verrassing gezorgd tegen Evert, maar de spannendste wedstrijd was toch 
wel die tussen Mariëlle en Jan, die maar weinig voor elkaar onderdeden. 
 

Wedstr. Kwartfinales Poule C     -     Best of 3 Uitslag 

❶ Kwartfinale Henk Wijkamp Maarten Dierssen 2 - 0 

❷ Kwartfinale Etienne Winnubst Evert Tankink 0 - 2 

❸ Kwartfinale Gerard Overbeek Dennis van Bemmel 0 - 2 

❹ Kwartfinale Mariëlle Starink Jan Jolink 2 - 1 

 
In de halve finales wonnen zowel Henk als Evert vrij gemakkelijk hun partijen tegen respectievelijk Mariëlle 
en Dennis. Een Dropshot-onderonsje dus in de finale. 
 

Wedstr. Halve finales Poule C     -     Best of 3 Uitslag 

❺ Halve finale Henk Wijkamp Mariëlle Starink 2 - 0 

❻ Halve finale Dennis van Bemmel Evert Tankink 0 - 2 

 
In de strijd om de derde plaats verloor Mariëlle alle drie games 'door de 11 heen' met slechts twee punten 
verschil; het kwartje had voor haar dus ook zomaar andersom kunnen vallen. De finale was een strijd die in 
Zelhem op trainingsavonden al vaker is gespeeld tussen twee veteranen die elkaar door en door kennen. 
Ondanks dat de stand van 3 - 1 anders doet vermoeden, zaten de beiden dicht bij elkaar en bleef het 
spannend tot het laatste punt. Henk werd uiteindelijk kampioen 
 

Wedstr. Finales Poule C     -     Best of 5 Uitslag 

❼ 3e en 4e plaats Mariëlle Starink Dennis van Bemmel 0 - 3 

❽ Finale Henk Wijkamp Evert Tankink 3 - 1 



Winnaars C-poule 

    3e plaats: Dennis van Bemmel 

2e plaats: Evert Tankink     

    1e plaats: Henk Wijkamp 
Alle foto's van dit toernooi zijn te vinden op de fotopagina van onze website: www.taverdo.nl/fotos.html 


