
27e Theo van Spijktoernooi in Venlo op zondag 11 maart 2018 
 
Niet minder dan 22 Duitse schaakvrienden wisten ditmaal de weg te vinden naar speellokaal 
De Dörpel aan de Gulikstraat in Venlo  !  
Hiervan kwamen er liefst 8 van Turm uit Kamp-Lintfort, 6 van Bayer uit Porz en 3 van 
Schachfüchsen uit Kempen en 3 van Heinsberg. 
De spelers van Turm vielen op door hun prachtige groene shirts met clubvignet en elk met 
eigen naam ! 
Verder was Tegelen zoals gebruikelijk weer uitstekend vertegenwoordigd met 11 spelers, en 
dit gold ook voor Voerendaal met 5 deelnemers. 
Het totaal kwam uit op 43 deelnemers, gelukkig weer flink meer dan vorig jaar (35). 
 
Er werd gespeeld in 4 groepen: A/B, C, D en E/F/G/H. 
 
Philip Dell (Heinsberg) was de enige deelnemer in de H-categorie. In de gecombineerde 
groep (11 ronden, 15 spelers) haalde hij de mooie score van 6,5 punt ! 
 
Ook in de G-categorie maar één speler: Eli Hermans (Tegelen). Ook hij beet prima van zich 
af in de grote groep met 6 punten. 
 
De F-categorie (4 spelers) werd met de prachtige score van 9,5 uit 11 gewonnen door Nils 
Fietz uit Mönchen-Gladbach. Hij was hiermee ook de beste in de hele groep ! 
Tweede werd Jules Nab uit Blerick met 6 punten. 
 
Jelmer Klinkenberg van Voerendaal was met 8,5 punten de sterkste in de E-categorie  
(9 deelnemers), gevolgd door Moritz Wegener uit Köln met 7,5 punten. 
 
De D-categorie (11 deelnemers, 9 ronden) werd een prooi voor Maxim Ekker (Tegelen) met 
7 punten. Jop Klinkenberg (Voerendaal) en Joshua Ekker (Tegelen) haalden de tweede en 
derde plaats, beiden met 6 punten. Deze score haalde ook Clim Hermans (Tegelen), maar 
hij had net wat minder weerstandspunten.  
 
In de C-categorie (9 deelnemers, 7 ronden) was het spannend. Ties Dumont (Voerendaal) 
en Timo Verhoef (Eindhoven) eindigden samen bovenaan met 5,5 punten. 
Zij besloten een beslissingswedstrijd te spelen, die door Ties werd gewonnen waarmee hij 
de winnaar werd (net als vorig jaar). De derde plaats was voor Giel Smael van DJC (Stein) 
met 5 punten. 
 
Miki Nieczyporowski (Tegelen/Venlo) won de A/B-categorie (8 deelnemers, 7 ronden) met 6 
punten, gevolgd door Laurens Ekker (Tegelen/Venlo) met 5 punten en Marius Bauer (SC 
Bayer) met 4 punten. 
 
De verenigingsbeker werd opnieuw gewonnen door de Tegelse Schaakvereniging. 
 
Het toernooi verliep net als voorgaande jaren in een prettige en sportieve sfeer. 
Rond 15.00 uur werden door Diny van Spijk en Hub van Spijk de bekers en geldprijzen 
uitgrereikt. Verder ontving iedere deelnemer weer een mooie oorkonde. 
 
Tenslotte dank aan Gemeenschapshuis De Dörpel, Jürgen Daniel (voor het uitlenen van 
materiaal), alle medewerkers, begeleiders en deelnemers. 
Graag tot volgend jaar ! 
 
 
 
 
 
 



 
 
Deelnemers van de Tegelse Schaakvereniging met Diny van Spijk, Hub van Spijk en 
jeugdleider Gerben Oosterbaan na het winnen van de verenigingsprijs  
(foto: Peter Smith) 
 
 
 
 
 


