
Sinds 2008 was er een eerste verkennende kennismaking met Portugal in het bergdorp Montalegre. 
Dit resulteerde tot het 2e toernooi in 2009 met een 
beperkt aantal leden, waaruit bleek dat 

de organisatie beter kon. Ton (van Ginkel) zou Ton niet zijn als hij zich niet volledig hiervoor zou 
inzetten. Met zijn ervaring kon hij Joâo Xavier leiden, die kon beschikken over de medewerking en 
sponsoring van het plaatselijke TV Barroso.  
 
Uitnodigingen voor het 3e  toernooi 2010 van Chaves en Montalegre waren het gevolg en werden her 
en der verspreid met de slogan: Combineer vakantie en sport in een prachtige omgeving. Deze slogan 
wordt in alle opzichten bewaarheid.  
Zo’n dertig personen (waaronder veel OTC leden) hadden zich ingeschreven om een sportief toernooi 
aan te gaan met de club uit Chaves. 
 
Joâo had alleen ‘vergeten’ te vermelden dat de lengte van de spelers iets kleiner was dan verwacht, 
maar voorzien van de TV.camera, die ons gedurende het hele toernooi volgden, is er een leuke strijd 
losgebarsten. Er zit veel talent daar in de bergen. 
 
De wedstrijden waren verdeeld over drie dagen in teamverband (Daviscup systeem) en één dag 
individueel.  
In de vrije uren was er volop tijd om de omgeving te verkennen.  
Een  excursie naar een natuurpark, compleet met een wandeling (noem het liever een afdaling) over 
een brokkelig bergmassief naar de watervallen en de resten van een zeer oud klooster. Na zo’n 
afdaling volgt logischerwijs een beklimming van hetzelfde massief.    
Een prachtige rit naar Chaves bracht ons naar een leuke kleine stad met een mooi kasteel.  
 
Als verrassing mochten wij een door de Gemeente aangeboden jaarlijks evenement bijwonen: een 
Heilige Mis in de openlucht met daarna een volledige barbecue voor de gehele bevolking. Na afloop 
trokken alle mensen naar de (arena) wei, waar de stierenvechten zouden plaats vinden.  
Gelukkig niet de gebruikelijke stierenvechten uit Spanje maar alléén stieren zonder matadors, die met 
het stoten van de horens zouden uitmaken wie de sterkste was. Helaas: op het moment, dat ze 
opkwamen hadden ze geen zin en bleven voor elkaar weglopen, totdat ze plotseling de benen namen 
en in het dorp hun uitweg zochten. (Geef ze ongelijk). 
 
Tenslotte werd de laatste dag naar het vliegveld gecombineerd met een dagtocht naar Porto.  
Een prachtige stad en zeker de moeite waard om naar terug te gaan. 
 
     proost burgemeester 
 

 

 



De uitslagen: 

Jan van de Kuilen en Hans Tak tweede groep III   

Helmut Weyzig en Cor  Swaan eerste groep III 

Ans Ringenier en Jet Markus tweede groep II 

Sjraar Heussen en Ad Steenbrink eerste groep II  

Sander van de Berg en Joao  Xavier tweede groep I 

Jeroen van de Berg en Maurice Bovens eerste groep I  

Individueel  

Eric Sedee derde groep III 

Ans Ringenier  tweede groep III 

Helmut Weyzig eerste groep III  

Jet Markus  eerste groep II 

Rombout  tweede groep II  

Jeroen van de Berg  tweede groep I 

Jan Kroon CAPMPEÃO 

 Prijsuitreiking door de loco burgemeester 

 

*tot volgend jaar * 
 


