Jaarverslag ToernooiCommissie
Ook dit jaar werd er zowel een jeugdtoernooi als een seniorentoernooi
georganiseerd door BC Thiela. Op zaterdag 18 maart 2017 was het alweer tijd
voor de 12e versie van ons Open jeugdtoernooi. De test van vorig jaar om
iedereen maximaal 2 onderdelen te laten spelen beviel ons prima, vandaar dat
we daar ook dit jaar voor gekozen hadden. Alle onderdelen worden toch
volgens het poule-afval of poule-systeem gespeeld, zodat iedereen toch
genoeg partijen kan spelen. Met bijna 100 spelers verdeeld over 4
leeftijdscategorien (onder 11, onder 13, onder 15 en onder 17) was het toernooi
weer goed vol. We zien helaas wel ieder jaar minder Thiela succes, wat
natuurlijk ook kan komen doordat het algemene niveau van het toernooi
omhoog gaat. Maar misschien moet er toch nog harder getraind worden Toch
konden we onder 17 nog 1 keer juichen voor de 2de plaats in de gemengd
dubbel voor Mariah Copier & Maarten Mathijssen.
De wisselbeker voor beste vereniging ging dit jaar voor het eerst niet naar een
losse vereniging, maar naar het regio trainingscentrum RTC Breda, dat al
meerdere jaren met een grote groep op ons toernooi verschijnt. Hopelijk komen
zij hem volgend jaar met een grote groep spelers verdedigen.
Een paar weken later op 22 en 23 april 2017 was het weer tijd voor de 11e
versie van het Niacet Open. Met bijna 140 spelers was het toernooi net iets
minder druk dan het jaar ervoor, maar desondanks goed bezet. Dit jaar hebben
we weer teruggegrepen naar ons oude concept met een BBQ in de bar, en
daarna een feest in de stad. Op deze manier hadden we toch wat meer
controle, en natuurlijk de inkomsten van de bar. Het eten als ook het feest bij
Gertje was weer een enorm succes. 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.
Gelukkig waren er bij het seniorentoernooi wel wat meer prijzen voor Thiela.
Helaas niet in de hoogste categorie, maar in de 4 wel meerdere prijzen in de
dubbels: de winnaars van de MD waren Remco Cuijpers & Rohald Vermeulen
van de VD Nikki Steigerwald en Bianca de Vree. Ook was er nog een tweede
plaats voor Vera Wouters & Remco Cuijpers in de GD. In de 6 wist Sam van
Vlaanderen de ME te winnen en was er een tweede plaats voor Marlene van
Overbeek, die samen met Vera Wouters ook tweede werd in de VD. Tenslotte
was er nog succes voor Guido Baauw met gelegenheidspartner Vincent van
Huijstee met een tweede plaats in de MD8.
Volgend jaar volgt versie 12 van het Niacet Open, en wel op 21 en 22 april
2018. Het jeugdtoernooi staat gepland op 17 maart 2018.
Namens de toernooicommissie,
John Jansen

