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Doordat de laatste jaren het aantal deelnemers aan het jeugdtoernooi enorm 
daalde, was er vooraf al de angst dat we de beslissing zouden moeten nemen 
het toernooi niet door te laten gaan in verband met een te laag aantal 
deelnemers. Met slechts 13 aanmeldingen moest inderdaad deze beslissing 
genomen worden. Een dergelijk toernooi organiseren voor slechts een 
handjevol spelertjes, waarvan er overigens ook maar heel weinig van BC Thiela 
afkomstig waren, is eenvoudigweg niet kosteneffectief – zowel voor de 
hoeveelheid tijd die de toernooicommissie en de andere vrijwilligers hierin 
moeten steken, alsook de kosten van het toernooi, want de lage inkomsten van 
het inschrijfgeld zorgen ervoor dat BC Thiela geld moet bijleggen. Om deze 
redenen hebben we de beslissing genomen enkel een seniorentoernooi te 
organiseren.  
 
Het probleem met het aantal inschrijvingen is echter niet alleen een probleem 
bij de jeugd – ook het seniorentoernooi kampt al jaren met een afnemend aantal 
deelnemers. Dit is echter iets waar vele toernooien mee kampen, dus lijkt het 
moeilijk hier iets aan te doen. Gelukkig kon het toernooi wel doorgaan met 
ongeveer 50 deelnemers, maar er is wel besloten het toernooi op 1 dag te 
organiseren, en tevens konden niet alle onderdelen worden gespeeld. Nu 
vinden de meeste deelnemers dat wel prima, zodat er op zaterdagavond tijdens 
de barbecue en de biertjes erna geen rekening gehouden hoefde te worden 
met wedstrijden op zondag.  
Het goede nieuws was wel dat er weer eens wat meer Thiela-succes te vieren 
was, iets wat de laatste jaren nogal tegenviel. De volgende Thiela-spelers 
vielen in de prijzen: 

- Maikel Ruijs samen met Stephan van Houtem (Mariken) 1e in MD1 
- Alexander Schekkerman & Rohald Vermeulen 2e in MD1 
- Olga van den Berg & Coby Broodman 2e in VD1 
- Rohald Vermeulen & Nikki Steigerwald (destijds nog geen van 

Vlaanderen☺) 2e in GD1 
- Sam van Vlaanderen met Didier Marysse (Waregem, Bel) 1e in MD4 
- Nikki Steigerwald & Vera Wouters 1e in VD4 
- Marlene van Overbeek & Bianca de Vree 2e in VD4 
- Bianca de Vree met Didier Marysse 1e in GD4 
- Marlene van Overbeek 1e in VE6 

 
 
Volgend jaar staat het toernooi op 25 en 26 april 2020 gepland. We hopen 
natuurlijk dat er dan meer deelnemers zijn! Het jeugdtoernooi zal volgend jaar 
helemaal niet worden georganiseerd – dit zal over een paar jaar opnieuw 
bekeken worden. 
 
Namens de toernooicommissie, 
John Jansen 


