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Welkom tafeltennisliefhebbers, fijn dat jullie er allemaal zijn.

We beginnen met de prijsuitreiking van Ron Olijdamtoernooi 2013. De reden dat wij dit 

toernooi organiseren is omdat Ron Olijdam, SDO Tafeltennis inspireerde.

Na 1,5 jaar onvermoeibare steun aan SDO bleek hij ongeneeslijk ziek. Hij is op een veel 

te jonge leeftijd overleden. Het mooiste vond hij het om ouderen tegen de jeugd te zien 

spelen, vandaar dit toernooi. Hij was een inspiratiebron voor SDO en voor iedereen.  

Applaus voor Ron

Prijsuitreiking:

Er is alleen een eerste prijs, prijs mag niet mee naar huis genomen worden, maar je 

naam komt op de beker en je bent natuurlijk 1 jaar lang de kampioen, nog belangrijker 

is dat je een fijne sportmiddag heb gehad.

Voor wij de uitslag van het toernooi bekend maken nog een terug- en vooruitblik:

De jeugd:

Een zeer enthousiaste groep, goed voor 3 teams in de competitie op zaterdag. 1 jeugd 

team is kampioen geworden. De training is woensdag avond.

Vrijdag avond van 18.30 t/m 19.45 u is er het ouder kind tafeltennis dit heeft weer 

ouders geprikkeld om te gaan tafeltennissen, inmiddels zijn er 3 ouders van de 

jeugdspelers actief tafeltennis lid, waarvan 2 dit voorjaar competitie gaan spelen.

Komende voorjaarscompetitie spelen er 2 jeugdteams competitie.

Dan is er de positieve inbreng van de moeder van jeugdspeler Dennis, Bea, die het 

schoonhouden van de accommodatie, bar, kantine, natte ruimte zowel uitvoert als 

organiseert en ouders stimuleert ook een handje uit te steken voor de club. 

Applaus voor Bea

1000pk motoren van de jeugdafdeling en van heel veel bijkomende zaken die SDO 

aangaan zijn Tim en Arie. Applaus

Tim en Arie worden voor het begeleiden van de jeugd geholpen door Mark en Jeroen van 

Hbc. Mark en Jeroen hebben onlangs hun eigen sport bedrijf, MJ tafeltennis opgericht, dit 

bedrijf verzorgt volledige sport-, kinderfeestjes en bedrijfsfeesten.



Woensdagmiddaggroep, waarvan iedereen dacht dat die zichzelf wel op zouden heffen, 

heeft er weer nieuwe spelers bij. Hun aantal is daarmee weer groeiend en wij zijn Rein, 

Bep, Jan en Bart dankbaar dat zij op deze middag alles organiseren.

Appausl

Senioren die competitie spelen:

1e Kampioen, degradeerde vorig seizoen maar werden dit seizoen weer overtuigend 

kampioen. Nu proberen ze zich komend seizoenn te handhaven in de 2e klasse

2e Blijft keurig in de 4e klasse. Tim, als kapitein, trekt aan de kar om naar de 3e klasse 

te promoveren, maar daar is de rest van het team nog net niet klaar voor [extra 

trainen].

3e Kampioen, gedegradeerd, kampioen en nu gehandhaafd, mede dankzij wat nieuwe 

spelers.

4e Keurige percentages, het wordt elk seizoen beter, blijven trainen.

5e Nieuw team, voor eerste maal competitie, heeft erg veel geleerd, zware dobber maar 

het team groeit en heeft nog wat versterking voor het nieuwe seizoen gekregen.

SDO Tafeltennis is in beweging.

Voor de zaal is een schoonmaakteam opgericht, dat is goed te merken! Het team bestaat 

uit Otis, Ruud en Steven.

Voor alle barzaken zijn Wouter en Sonja aanspreekpunten voor de tafeltennis.

Er wordt erg veel aan de accommodatie gedaan, op dit moment  is het klussen team van 

de KB, Lex en Rob, erg actief, als je nog geld kan missen om dit te steunen houdt SDO 

zich aanbevolen. Er zijn nog een paar grote investeringen aan het gebouw te doen.

In gang gezet in 2012 en in 2013 afgerond is dat de afdeling Tafeltennis een eigen 

huishoudreglement heeft. Dit werd in mei 2013 met een ledenvergadering is bekrachtigd.

In 2013 opgestart zijn gesprekken met de Stichting de Zanderijen om te bekijken of deze 

Stichting het beheer van het gebouw op zich kan nemen, de kans dat dit lukt staat op 

50%, als dit niet doorgaat dan blijft het wat de Tafeltennis betreft bij het oude.

Voor lastenverlichting in de toekomst zij wij een zoektocht gestart naar medegebruikers, 

waar wij als Tt bestuur aan denken is bijvoorbeeld een Bso, maar als daar andere ideeën 

over zijn meld je dan svp, overleg met div Bso is in gang gezet.

Bedankt vrijwilligers van vandaag en alle vrijwilligers niet met naam genoemd. Applaus

Dank aan alle bedrijven die ons steunen. ApplAUS

Al met al komt er een hoop bij kijken zo een sportclubje.

Van 25 naar 65 leden in 3 jaar tijd. Alles bij elkaar mogen wij trotst op Sdo tt zijn



En dan nu de prijsuitreiking:

Na de prijs uitreiking is de officiële start van de eind jaar receptie

1. Broekhof Quinten

2. Roel Seinen

3. Hessel Sieburgh Hessel

4. Leo de Jong

4. Jong Jelle

6. Gert Jan Zaal

7. DennisVersteeg

8. Kees Ruygrok Kees

9. William Broekhof

9.Wouter Sieburgh

9. Rosely Wijnands

12. Jan Schouten 

13. Thomas Nelissen

13. Aaron Rade Aron

15. Marc Nelissen

15. Jikke Hogervorst 

17. Ed Soest

18. Suzanne Zaal 

19. Hans van den Berg

19. Tom Knopper Tom

20. Samantha


