
23e Theo van Spijktoernooi in Venlo op zondag 14 april 
 
Op een stralende zondag vond dit Grand-Prix-toernooi plaats, zoals gebruikelijk in de fraaie 
accommodatie De Dörpel. Helaas was het aantal deelnememers dit jaar wat teleurstellend, 
slecht 33. Mogelijk speelde het mooi weer hierbij een rol. Ook was er de dag tevoren een 
jeugdtoernooi in Sitttard, wat misschien het lage aantal deelnemers uit Zuid-Limburg 
verklaarde. Gelukkig verliep het toernooi verder uitstekend in een goede atmosfeer. 
 
De categorieën E t/m H speelden zoals de laatste jaren in één groep, ditmaal met totaal 16 
deelnemers, waarin 11 ronden Zwitsers werden gespeeld. 
Duidelijke winnaar in de jongste groep H (4 deelnemers) werd Joshua Ekker (Venlo) die in 
deze sterke groep maar liefst 6,5 uit 11 wist te scoren ! 
 
In categorie G was Hoang Vu Dac (Blerick) de enige deelnemer, die 3 punten behaalde. 
 
Alex Lucas (Leudal) werd in categorie F (4 deelnemers) de overtuigende winnaar met de 
mooie score van 8 uit 11. Tweede en derde werden resp. Alexander Stevanovic (Tegelen) 
met 5,5 punt en Kasper Steijn (Tegelen) met 4 punten. 
 
De grote winnaar in categorie E werd Laurens Ekker (Venlo) die al zijn partijen wist te 
winnen (11 uit 11) en daarmee liefst 3 punten voorbleef op de nummers twee en drie: 
Victor Lucas (Leudal) en Alexandra Stevanovic (Teglen) 
 
Categorie D, vroeger vaak een grote groep, moest het ditmaal stellen met 7 deelnemers die 
een halve competitie ( 7 ronden) speelden. Vanwege het kleinere aantal wedstrijden werd de 
bedenktijd aangepast van 10 naar 15 minuten. 
Duidelijke winnaar werd Dimitri ten Have (Leudal) met een 100 % score ! 
De andere prijswinnnaars waren Yulian de Ridder (Leudal), Rutger Steijn (Tegelen), Julian 
de Moor (Tegelen) en Thom van Gestel (Helmond). 
 
De AB en C-categorie speelden in één groep van 10 waarin 7 ronden werden gespeeld. 
In de C-categorie waren helaas slechts twee deelnemers. Winnaar werd Laurens Bijlmakers 
(Helmond) met 4 punten. Mika van Maris (Leudal) scoorde 1 punt. 
Winnnaar in de AB-categorie werd Naomi de Ridder (Pionneke) met 6,5 punt, gevolgd door 
de vroegere winnaar Ruud van Meegen (Leudal) en Sang Nguyen (Helmond), beiden met 
5,5 punt. 
 
De verenigingsbeker kwam na een onderbreking weer in handen van Leudal met 44 punten, 
gevolgd door Tegelen met 24 punten en Ultimo Vero met 19 punten. 
 
De prijsuitreiking begon wat eerder dan gepland rond 15.30. De bekers en geldprijzen 
werden zoals afgelopen jaar uitgereikt door mevrouw Diny van Spijk. En uiteraard was er 
voor alle deelnemers weer een mooie oorkonde. 
 
Ondanks het geringe deelnemersaantal kunnen we weer terugkijken op een geeslaagd 
toernooi. Dank aan Mevrouw van Spijk, Gemeenschapshuis De Dörpel, alle medewerkers, 
begeleiders en deelnemers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


