
24e Theo van Spijktoernooi in Venlo op zondag 16 maart 
 
Het alweer vijfde Grand-Prix-toernooi van het seizoen werd net als voorgaande jaren 
gespeeld in de mooie accommodatie Gemeenschapshuis De Dörpel. Waren er vorig jaar 
slechts 33 deelnemers, ditmaal konden 49 jeugdigen verwelkomd worden, waaronder een 
aantal uit Kempen (Duitsland), Helmond en Wijchen. Van de Limburgse clubs waren met 
name DJC en Tegelen goed vertegenwoordigd. 
Ook nu verliep het toernooi vlekkeloos in een prettige atmosfeer. 
 
De categorieën E t/m H waren weer in één groep ondergebracht met totaal 14 deelnemers, 
waarin 11 ronden Zwitsers werden gespeeld. 
 
Winnaar in de H-categorie (3 deelnemers) werd Lucas Hesse van de Schachfüchse uit 
Kempen met een prachtig resultaat van 10 uit 11, waarmee hij veruit de sterkste was in de 
hele groep ! 
 
In de G-categorie (3 deelnemers) was Joshua Ekker (Venlo/Tegelen) de beste met 7,5 punt. 
 
Jasper de Bok  (Helmond) eindigde met 8 punten als hoogste in de F-categorie  
(3 deelnemers). 
Evenveel punten scoorde Ties Dumont (Kerkrade) die daarmee de E-categorie won. 
 
Categorie D was zoals vaak het geval, weer een grote groep met ditmaal 17 spelers. 
Ook hier werden 11 ronden Zwitsers gespeeld. 
Glorieuze winnaar werd Daniel Badermann van Schachfüchse (Kempen) die al zijn partijen 
wist te winnen ! Ook uitstekend deed Laurens Ekker (Venlo/Tegelen) het met slechts één 
verliespunt. Op eerbiedwaardige afstand van dit tweetal volgde Marios Loutragotis van Het 
Kasteel (Wijchen) met 6 punten. 
 
Miki Nieczyporowski (Venlo) was oppermachtig in de C-categorie (11 deelnemers) met 8 uit 
8. Achter hem eindigden Bart van Asperdt (Helmond) met 7 punten en Tomas Steenman 
(MSV-VSM) met 6 punten. 
 
De A/B-categorie (7 deelnemers) werd enigszins verrassend gewonnen door Gino de Mon 
(DJC) met de mooie score van 6,5 uit 7. De tweede plaats was voor oud-winnaar Ruud van 
Meegen (Leudal) met 6 punten en de derde voor Dimitrios Loutragotis (Het Kasteel) met 5 
punten. 
 
De strijd om de verenigingsbeker ging tussen DJC (Stein) en de Schachfüchse uit Kempen. 
De score hiervoor wordt bepaald door het aantal deelnemers van de club en het resultaat 
hiervan. Die score was gelijk voor beide clubs maar omdat de resultaten van DJC iets beter 
waren werd aan die vereniging de beker toegekend. 
 
Doordat de wedstrijden zo soepel verliepen kon de prijsuitreiking al rond 15.30 beginnen. 
De bekers, medailles en geldprijzen werden ditmaal uitgereikt door de heer Hub van Spijk. 
En de oorkonde voor alle deelnemers ontbrak uiteraard ook deze keer niet ! 
 
Achteraf kunnen we weer tevreden terugkijken op een bijzonder geslaagd toernooi.  
Dank hiervoor aan Gemeenschapshuis De Dörpel, alle medewerkers, begeleiders en 
deelnemers. 
Nu op naar het 25e toernooi in 2015 ! 
 
 
 


