
De Tulp Espel BV Nieuwjaarstoernooi 2019 
 
LARS REINDERS (MARUM) PROLONGEERT TITELS 
 
Begin januari is er weer gespeeld om de “De Tulp Espel BV Wisseltrofee”. De Tulp Espel BV was voor de 35e keer 
sponsor van een toernooi van de BVE. 
 
In de voorronden wordt er gespeeld over 4 games, bowlers met een lager gemiddelde krijgen handicap mee. Bij de 
jeugd plaatsen de hoogste 4 zich voor de finale over 3 games, bij de dames en de heren de hoogste 8. De drie 
uiteindelijke kampioenen spelen daarna nog de superfinale om de al eerder genoemde trofee. 
 
Na het succes van Lars Reinders vorig jaar was Marum dit jaar met 2 jeugdspelers afgereisd naar Espel. Lars liet 
er geen gras over groeien en hij ging, net als vorig jaar, als eerste naar de finale. Daar was het close, maar 
prolongatie van de titel kwam niet echt in gevaar. Jordy Buys en Jorik Riezebos bleven dicht bij, maar kwamen 
toch net te kort. Gilian Reinders werd vierde en Mike van Wezep won de prijs voor de hoogste game. 
 
Ook bij de dames ging de titelverdedigster als koploper naar de finale. En ook Tessa Visser presteerde het haar 
titel succesvol te verdedigen. Priscilla Thalen uit Hoogeveen kwam nog opzetten van plek 4 naar 2, maar ze had te 
veel achterstand opgelopen in de voorronde. Chantal de Olde en Elly Veenstra (Marum) vielen ook in de prijzen, 
de hoogste game was voor onze kampioen. 
 
Titelprolongatie zat er bij de heren geen moment in. Het zou ook saai geweest zijn. Jasper Willems was over uit 
Den Haag en hij liet zien dat wat hij in Espel bij de jeugd geleerd heeft een goede basis is voor later. Een game 
van 270 (de hoogste game scratch van het hele toernooi) was het fundament voor de titel. Wietse Elsma gooide de 
hoogste game mét handicap en dat leverde een gedeelde koppositie op na 4 games. Maar in de finale was de 
koek op en hij werd zesde. Frank Veen (Marum) moest van zijn broer Dennis allen maar winnen van titelverdediger 
Simon Klaver. Hij slaagde met glans en werd zelfs nog tweede. Christiaan Veendorp werd op 5 pins van de 
winnaar derde. Als dat niet spannend is ……. 
 
Deze drie kampioenen mochten in de superfinale uit gaan maken wie de overall kampioen van het toernooi zou 
worden en weer werd het spannend. Want ook daar was het verschil tussen de winnaar en de nummer 3 slechts 5 
pins... En Lars won ook deze prijs voor het tweede jaar op rij. Met zijn 270 won Jasper de wisselbeker voor de 
hoogste game van het toernooi. 
 
Na de laatste bal werden de bekers en enveloppen uitgereikt. En als alle toernooien dezelfde spanning hebben 
gaan we een mooi jaar tegemoet. 
 


