
22e Theo van Spijktoernooi in Venlo op zondag 15 april 
 
Totaal 51 enthousiaste jeugdspelers wisten de weg naar dit toernooi te vinden, dat wederom 
plaatsvond in de prachtige accommodatie De Dörpel. Verheugend was dat er ook diverse 
deelnemers buiten Limburg van de partij waren (uit Wijchen en Helmond). 
Verder verliep alles zoals gewoonlijk in een prima sfeer. 
  
Net als voorgaande jaren speelden de categorieën E t/m H in één groep van 22 deelnemers 
(precies evenveel als vorig jaar !). Ook werden weer 13 ronden Zwitsers gespeeld. 
In de jongste categorie (H) was er één deelnemer, Lobke Sterkendries uit Wijchen die in 
deze zware groep 5 punten wist te halen. 
 
In categorie G (4 deelnemers) stak Yannick Feenstra uit Tegelen ver boven de rest uit met 
maar liefst 11,5 uit 13. Hiermee werd hij ook gedeeld 1e in de totale groep ! 
 
Laurens Ekker (Venlo) werd winnaar in de F-categorie (6 deelnemers) met de mooie score 
van 8 uit 13. De tweede en derde prijs waren voor resp. Victor Lucas (Leudal)  met 7,5 punt 
en Emilie Guray (Pionneke) met 7 punt. 
 
Overtuigend winnaar in categorie E (9 deelnemers) werd Siem van Dael (Leudal) met 11,5 
uit 13. Goede tweede werd Quentin Sterkendries uit Wijchen met 10,5 punt en derde Kevin 
Guray van Pionneke met 8,5 punt. 
 
Categorie D bestond uit 14 spelers die een halve competitie (13 ronden) konden afwerken. 
Winnaar met de mooie score van 12 punten werd Ischa Hoornstra van MSV-VSM. 
Julian de Ridder (Leudal) werd tweede met 10 punten en Tomas Steenman (MSV-VSM) 
behaalde met een half punt minder de derde plaats. 
 
In categorie C ook dit jaar helaas wat weinig deelnemers (7). Hier werd een halve competitie 
gespeeld, gevolgd door een “playoff” (totaal 10 ronden). 
Grote winnaar met 10 uit 10 werd Luc Sol van Ultimo Vero, liefst 3,5 punt boven nummer 
twee Kevin Buijssers, eveneens van Ultimo Vero. 
De derde plaats was voor Dave Buggenum van Reuver met 6 punten. 
 
Categorie AB werd een prooi voor Hidde Dijktra (GESS) met een prachtige 100%-score  
(7 uit7). Op twee punten afstand werd hij gevolgd door Naomi de Ridder (Pionneke) die weer 
een half punt meer had dan Sang Nguyen (Helmond). Deze groep telde 8 deelnemers. 
 
De verenigingsbeker ging deze keer voor het eerst naar de Tegelse Schaakvereniging met 
22 punten, een punt meer dan Helmond. Daarachter volgden Leudal en Ultimo Vero met 19 
punten. 
 
Volgens planning begon de prijsuitreiking om 16.30. Hierbij werden de bekers uitgereikt door 
mevrouw Diny van Spijk. Daarnaast ontvingen alle deelnemers een fraai boek en een 
oorkonde. 
We kunnen weer terugzien op een geslaagd toernooi. Hiervoor dank aan Mevrouw van Spijk, 
Gemeenschapshuis De Dörpel, alle medewerkers, begeleiders en deelnemers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


