
21e Theo van Spijktoernooi in Venlo 
 
Zondag 3 april vond het 21e Theo van Spijktoernooi (onderdeel van de Jeugd-Grand-Prix) 
plaats, zoals gebruikelijk in de prettige entourage van Gemeenschapshuis De Dörpel. 
Het aantal deelnemers viel (na enkele afmeldingen) helaas iets tegen met 52. Vorig jaar 
konden nog 69 jeugdigen worden verwelkomd. 
Maar het toernooi verliep verder uitstekend mede dankzij de sportiviteit en inzet van de 
deelnemers. 
 
De categorieën E t/m H speelden weer in één groep, ditmaal met 22 deelnemers waarin 13 
ronden Zwitsers werden gespeeld. 
Categorie H werd een prooi voor Siem van Dael (Leudal) met de prachtige score van 11 uit 
13, waarmee hij in de totale groep de op een na beste werd. 
Emilie Guray (MSV-VSM) was de beste in categorie G met 7 punten. 
Onze Duisburgse gast Daniel Czegledi won in deze groep al zijn partijen (13 uit 13) en was 
daarmee ook beste in de F-categorie. Tomas Steenman (MSV-VSM) zegevierde in categorie 
E met 9 punten. 
 
De D-categorie was verreweg de grootste met 15 deelnemers. Na 13 ronden Zwitsers kwam 
Wai Keung Liu (Venlo/Tegelen) als grote winnaar tevoorschijn met een 100 % score ! 
Zeer goede tweede was Max Warmerdam (Tegelen) met 12 punten gevolgd door Pim 
Verstegen (Leudal) met 9,5 punten. 
 
De C-categorie telde slechts 7 spelers, maar het was hier wel spannend. 
Wingkee Yiek (Pionneke) en Luc Sol (Ultimo Vero) haalden beide 4,5 uit 6 maar door een 
iets betere sb-score werd Wingkee kampioen. De derde plaats was voor Gijs Hodenius 
(GESS) met 4 punten. 
 
In de A/B-groep (8 deelnemers) zette Ruud van Meegen (Leudal) zijn zegereeks van 
afgelopen jaren voort. Ook ditmaal liet hij de concurrentie ver achter zich met een score van 
7 uit 7 ! Op eerbiedige afstand volgden Thijmen Smith (Venlo) met 5 punten en Hidde 
Dijkstra (GESS) met 4,5 punt. 
 
De verenigingsprijs ging net als vorig jaar naar Leudal met 34 punten, gevolgd door  
MSV-VSM met 30 punten en Tegelen met 27 punten. 
 
Rond 16.00 konden door mevrouw Diny van Spijk de prijzen worden uitgereikt. 
Natuurlijk ontvingen alle deelnemers ook dit jaar weer een fraaie oorkonde. 
Al met al kunnen we weer terugkijken op een prima toernooi. 
Dank hiervoor in de eerste plaats aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers, en verder aan alle 
medewerkers, Gemeenschapshuis De Dörpel en natuurlijk de deelnemers. 
 
De datum voor volgend jaar zal binnenkort vastgelegd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 


