
De Tulp Espel BV Nieuwjaarstoernooi 2020 
 
TULPTROFEE GAAT WEER MEE NAAR MARUM 
 
Begin januari is er weer gespeeld om de “De Tulp Espel BV Wisseltrofee”. 
 
In de voorronden wordt er gespeeld over 4 games. Bij de jeugd plaatsen de hoogste 4 zich voor de finale over 3 
games, bij de dames 5 en de heren de hoogste 11. Dit naar verhouding van het aantal inschrijvingen.De drie 
uiteindelijke kampioenen spelen daarna nog de superfinale om de al eerder genoemde trofee. 
 
Lars Reinders won de afgelopen 2 jaar, dus Marum was dit jaar met liefst 16 spelers naar Espel gekomen. Want de 
trofee moest toch weer mee naar Friesland, al zou Lars het dit jaar niet redden. 
 
De jeugd scoorde er flink op los en het onderling verschil van slechts 17 pins beloofde een spannende finale, dit 
jaar zonder Friese inbreng. 
Joël en Johnathan begonnen gedeeld eerste aan de finale, maar door de dadendrang van de concurrenten werden 
ze derde en vierde. Rick en Jordy hielden het spannend tot de laatste worp. Rick werd met slechts één schamel 
pinnetje verslagen, waarmee Jordy zijn tweede plaats van de vorige editie inruilde voor de titel. De hoogste game 
(incl handicap) was voor Joël. 
 
Bij de dames was de inbreng van buitenaf in de finale 80%. Aan Mieke de taak om de Espeler eer hoog te houden 
wat gedeeltelijk lukte met een vierde plek. Tietie Kolthof kon een mooie voorronde in de finale geen goed vervolg 
geven en won brons. Nienke Dolstra en Elly Veenstra moesten voor de finale nog uitmaken wie de prijs voor de 
hoogste game zou krijgen, want ze hadden beide de hoogste score. Deze strijd werd door Nienke gewonnen, maar 
de strijd op het kampioenschap was een ander paar mouwen. Elly liet er geen gras over groeien wie de 
wisselbeker ging winnen. 
 
Titelprolongatie was vorig jaar al een toverwoord, deze editie was het raak bij de heren. Maar cadeau kreeg hij het 
zeker niet. Wietse werd vorig jaar zesde, nu viel hij wel in de prijzen (vierde). Gerard ging als eerste naar de finale, 
maar kwam daar onder de trein. Christiaan en Jasper gingen echt tot het gaatje om elkaar ander de titel afhandig 
te maken. Een mindere tweede game deed Christiaan de das om en daarmee was Jasper wederom kampioen. 
Hoogste game was hier voor Reinder. 
 
De wisselbeker voor de hoogste game scratch van het toernooi was voor Christiaan met 268. 
 
Onze drie kampioenen mochten in de superfinale uit gaan maken wie de overall kampioen van het toernooi zou 
worden. Jasper had al wat hij wilde en kan zich niet meer opladen voor nog een finale. En waar de jeugd vaak met 
de overall titel aan de haal gaat kwam Jordy nu 8 pins te kort. Eén spare extra was genoeg geweest. Elly was ook 
hier de sterkste en daarom staat de “De Tulp Espel BV Wisseltrofee” weer een jaar in Marum. 
 


