
Jaarverslag ToernooiCommissie 2018

Ook  dit  jaar  werd  er  zowel  een  jeugdtoernooi  als  een  seniorentoernooi
georganiseerd door BC Thiela. Op zaterdag 17 maart 2018 was het weer tijd
voor  ons jeugdtoernooi,  wat  helaas zeer  matig  bezet  was  met  slechts  60
spelertjes.  Dit kwam met name omdat er niet meer dan 3 spelers van BC
Thiela  meededen.  Hier  dient  echt  een  uitroepteken  geplaatst  te  worden,
omdat het  zonder toenemend enthousiasme zeer lastig wordt  het  toernooi
komend jaar weer te organiseren. Daarnaast kun je je afvragen wat het nut is
als onze eigen spelertjes geen zin hebben om mee te doen. Al met al hebben
de deelnemers toch een leuke dag gehad met wedstrijden in  de leeftijds-
klassen onder  de  15,  onder  de  13  en voor  de  jongens  ook  onder  de  11
(helaas waren er niet voldoende meisjes onder de 11). Thiela succes was er
helaas niet.  
De wisselbeker voor beste vereniging ging dit jaar naar BC Ellaar uit Arnhem,
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 21 en 22 april  was het weer tijd voor het Niacet
Open seniorentoernooi.  Helaas ook dit  toernooi  met  behoorlijk  wat  minder
spelers dan we gewend zijn, mede omdat onze Vlaamse vrienden dit jaar niet
naar  Nederland  konden  komen.  Gelukkig  hebben  ze  reeds  toegezegd
volgend jaar  wel  weer  van de partij  te  zijn.  Door  de  wat  lagere  bezetting
hebben we wat onderdelen moeten laten vervallen, maar daardoor hadden
we  wel  de  mogelijkheid  om  alle  dubbelpartijen  volgens  een  poule-afval
systeem te spelen. Dit werd door iedereen erg positief toegejuicht, zodat het
toch een zeer geslaagd toernooi werd. Uiteraard was er op zaterdagavond
weer  een  BBQ  en  een  feestje  dat  ditmaal  bij  het  bowlingcentrum  werd
georganiseerd. 
Ondanks de drankjes op zaterdag waren er toch wat Thiela-succesjes. In de
mannenenkel 8 won Jules van Vliet, in de mannendubbel 6 Olaf Jansen en
Sam van Vlaanderen. Daarnaast waren er nog tweede plaatsen voor Olga
van  den  Berg  in  de  vrouwenkel  1  en  voor  Rohald  Vermeulen  in  de
mannendubbel 1, samen met Jules Bakker van BC Duinwijck. 
Volgend jaar staat het toernooi op 13 en 14 april 2019 gepland.
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