
Aanvullende activiteiten ODT- Testevent  zaterdag 16-06-2018 
 
Voorspellen rust- en eindstand WK Voetbalwedstrijd: Argentinië – IJsland (mogelijk van 11.30 t/m uiterlijk 
14.30 uur!) 
Vanaf 14 juni gaat het WK Voetbal 2018 van start. Een mooie gelegenheid om te kijken welke ODT’er het 
beste de WK Voetbalwedstrijd Argentinië – IJsland kan voorspellen! 
De wedstrijd begint om 15.00 uur en zal in de ODT- kantine op de grote tv te volgen zijn. 
De winnaar wordt beloond met een ludieke (voetbal) prijs, die iedereen graag zou willen winnen! 
 
Huldiging kampioensteam NTTB Voorjaarscompetitie 2018: 
ODT Jeugdteam 3 (12.00 – 12.15 uur) 
Tussen 12.00 – 12.15 uur zal het enige NTTB- kampioensteam van ODT in de voorjaarscompetitie 2018 
gehuldigd worden! Afgelopen seizoen zijn zij dikverdiend kampioen geworden in de Starters S2- klasse. 
Deze jeugdspelers (Thomas Quartel, Tomas Maulen, René Kuijstermans, Levi Jacobs en Jurre van 
Gaans) zullen in het zonnetje worden gezet en ontvangen een mooi kampioensaandenken en natuurlijk 
wordt er een mooie kampioensfoto geschoten als blijvende herinnering aan deze sportieve prestatie van 
formaat! Zij verdienen een staande ovatie van alle ODT- leden en supporters tijdens deze huldiging! 
 
Diverse tafeltennisactiviteiten (11.30 – uiterlijk 16.00 uur) 
Tijdens het testen van de rubbers is er gelijktijdig een uitdagend programma bedacht van lastige 
tafeltennisvaardigheden, waar iedereen zich aan kan wagen. Via een scorekaart wordt gestreden wie er 
het meest allround is in onderstaande ludieke tafeltennisactiviteiten. Er zijn een aantal officiële ‘ODT 
Book of records’ waar elke deelnemer kan proberen dit record in handen te krijgen!  
Een paar tipjes van de sluier:  
* wie kan geblinddoekt in een zo snel mogelijke tijd een piramide van bekertjes van tafel   serveren? 
* wie kan met een grote tafeltennisbal van 55 mm(!) zoveel mogelijk punten scoren door de ballen in een 
houten bord met gaten te serveren? 
* wie heeft op 16 juni de hardste smash in huis? (gemeten door officiële snelheidsmeter!) 
* Wie kan via een stuit zoveel mogelijk balletjes in lange smalle drinkglazen mikken? 
* Duo- record: Hoe vaak kunnen 2 spelers achter elkaar op 2 opgeklapte tafels de bal op elkaars tafelhelft 
spelen? 
* Duo-record: Welk ODT- duo gaat het record wegzetten van: ‘meest aantal keren hooghouden van een 
voetbal?’ 
* Tafeltennis Memory: wie heeft een ijzersterk geheugen en kan de meeste ODT- memory-kaarten 
verzamelen?  
......en nog een paar tafeltenisrecords, waarbij jij kan meedoen om hierin uit te blinken en de allereerste 
recordhouder te worden! 
 
Racketlon- toernooitje op tafeltennistafels (uiterlijk 16.00 – 17.15 uur) 
Bij dit ludieke toernooi is de grote vraag:  
“Wie kan het beste overweg met een badminton-, squash- of tennisracket?!”.  
Via loting heb jij in eigen hand met welk van deze rackets jij tijdens dit toernooitje gaat spelen! Ter info: er 
zal wel gewoon met tafeltennisballen gespeeld worden!; 
 
Prijsuitreiking (17.15 – 17.30 uur) 
Eind v/d middag zal de prijsuitreiking zijn van de tafeltennisactiviteiten, van de Voetbalpool Argentinië – 
IJsland en van het racketlontoernooi. Er zullen mooie, toepasselijke prijzen uitgereikt worden aan de 
winnaars. 
 
Chinees buffet (17.30 – ca. 18.00 uur) 
Het Chinees buffet wordt geopend vanaf ca. 17.30 uur. Na intensief sporten zullen de nasi,bami, foe yong-
hai, babi pangang en pisang goreng goed smaken! 
 
WK Voetbalquiz (vanaf 18.00 uur) (individueel en in duo’s!) 
Welke ODT’er(s) hebben eigenlijk de meeste WK Voetbalkennis? Dat gaan we testen via de allereerste 
ODT WK Voetbalquiz!  



Fifty-fifty-vragen komen langs via quiz-vragen volgens het ‘petje op, petje af’-systeem. Maar ook de  
lastigere vragen zullen getackeld moeten worden, zoals: “Wie was er ook alweer topscorer bij WK 2014, 
welke Oranje- spelers zaten er in WK- selectie van 2010, van wie verloor Nederland tijdens WK 2006, 
welke speler heeft meeste WK-goals ooit gescoord?” 
 
Na voetbalquiz kan er nog gezellig e.e.a. gedronken en gegeten worden in de ODT- kantine ter afsluiting 
van een sportieve ODT- dag! 
 
 
 
 
 
 
 

                                  


