
Jaarverslag ToernooiCommissie 
 
Ook dit jaar werd er zowel een jeugdtoernooi als een seniorentoernooi 
georganiseerd door BC Thiela. Op zaterdag 19 maart 2016 was het ons 11e 
jeugdtoernooi, wat zoals vele jaren geheel vol zit (sinds we besloten hebben 
er een 1-dags toernooi van te maken). Om beter te kunnen plannen laten we 
iedereen maximaal 2 onderdelen spelen, zodat niemand teveel finales moet 
spelen. En omdat alles in poules of volgens het poule-afval systeem wordt 
gespeeld, kan iedereen genoeg partijen spelen. Het enige jammere was dat 
er weinig jonge spelertjes onder de 11 meededen dit jaar, zodat alleen de 
dubbel door kon gaan en de enkel samengevoegd moest worden met de 
leeftijdscategorie onder de 13. De onderdelen onder de 15 en 17 waren wel 
goed bezet. Zoals vaker de laatste jaren was er maar weinig succes voor 
Thiela: alleen Joost Meeter won samen met Daniël van Beekhuizen een 
tweede plaats in de mannendubbel onder 15, en in de gemengddubbel onder 
15 veroverde Thijmen de Brouwer (toen nog lid van Thiela) de eerste plaats 
samen met Crystel Vink.  
De wisselbeker voor beste vereniging ging dit jaar, net als vorig jaar, naar de 
spelers van BC Culemborg, omdat zij de meeste prijzen in de wacht sleepten. 
Hopelijk komen zij hem volgend jaar met een grote groep spelertjes 
verdedigen.   
 
Een paar weken later op 23 en 24 april was het weer tijd voor de jubileum-
editie van het Niacet Open; het was de 10e keer dat het toernooi werd 
georganiseerd. Met bijna 150 spelers was het toernooi een stuk beter bezet 
dan de laatste jaren, wat natuurlijk erg goed nieuws is. Dit jaar wilden we het 
iets anders aanpakken dan andere jaren, door eerst iedereen een drankje 
onder de douche te geven op zaterdagavond (want daar staat Thiela toch wel 
bekend om), en daarna zowel de BBQ als het feest in cafe Gertje te houden, 
zodat iedereen voor een vast bedrag kon eten en drinken. Dit betekende wel 
dat velen wat last hadden om wakker te worden op zondag, maar met een 
prijzenpot van ruim 1500 euro was er genoeg om je best voor te doen.  
Net als bij de jeugd was er niet erg veel succes voor Thiela. De enige eerste 
plaats was voor Nikki Steigerwald in de vrouwenenkel 4. Daarnaast wist Tom 
Rutgers met Johan de Rooij tweede te worden in de mannendubbel 6. Ook 
Magda de Leeuw was tweede in de vrouwendubbel 6, samen met Indira 
Peters. Hopelijk is volgend jaar weer meer te juichen voor Thiela en is 
iedereen wat fitter op zondag! Want ook dan staat het toernooi weer op de 
agenda, en wel op 22 en 23 april 2017. 
 
Namens de toernooicommissie, 
John Jansen 


