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1. Ledenbestand / personalia 
Het aantal seniorleden is na jaren van stijging nagenoeg constant gebleven. 
Helaas is het aantal jeugdleden (met name de laatste maanden) fors 
afgenomen. 
 
Overzicht : 

 Juli 2010 Juli 2009 Juli 2008 Juli 2007 Juli 2006 

Totaal 77 85 79 77 68 

Senioren 61 62 57 52 45 

Jeugd 16 23 22 25 23 

 
Op 23 november overleed helaas ons dierbare medelid Ine Wuts na een 
langdurige ziekte op 63-jarige leeftijd. Zij werd (samen met echtgenoot Harry) 
lid van onze club in 1983. 
Lange tijd heeft ze met veel genoegen meegedaan aan onze clubcompetitie. 
Daarnaast was ze vaak actief op toernooien, met name het Nunhems 
Zadentoernooi. 
Zij was een hartelijk persoon met veel belangstelling voor de mensen om haar 
heen. 
Van het grote jubileumtoernooi in 2000 in De Maaspoort (bij ons 75-jarig 
bestaan) heeft zij een prachtig fotoboek samengesteld. 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 27 augustus 2009 in Stadion De Koel werd goed 
bezocht met 27 leden. Naast de gebruikelijke punten werd Bas van der 
Grinten benoemd tot erelid en nam Marc van der Lee na 11 jaar afscheid als 
redacteur van het clubblad. 
 
Bij de voorjaarsvergadering op 22 april in LimianZ was de opkomst ook prima 
met 29 aanwezigen. Hierbij werd voornamelijk van gedachten gewisseld over 
een nieuwe opzet van de interne competitie (opgesteld door Geert Hovens). 
 
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen: 
Voorzitter:     Ad Burgmans 
Secretaris en jeugdleider:   Bas van der Grinten 
Penningmeester (en vice-voorzitter): Piet Thijssen 
Wedstrijdleider:    Geert Hovens  
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden. 
 
3. Resultaten bij toernooien elders 

• Egbert Clevers won net als het jaar daarvoor het snelschaaktoernooi van 
de Blerickse Schaakvereniging op 7 september. 



• Thijmen Smith en Bas van der Grinten namen deel aan het Open 
Kampioenschap van Wenen van 15 t/m 23 augustus 2009 met totaal meer 
dan 600 deelnemers. Thijmen haalde in dit zeer sterke veld een fraaie 
score van 5,5 uit 9. 
Bas moest het doen met 1,5 uit 8. 

• Bij het Hyfass-toernooi in Bergen op 3 oktober waren diverse leden van ons 
van de partij. 

• Aan het Open LK snelschaken voor teams op 11 oktober in Roermond nam 
met bescheiden resultaat een Venloos team deel bestaande uit Henk van 
Gool, Stephan Thijssen, Jan op de Laak en Bas van der Grinten.  

• Hans Leenders won de C-groep (met 8,5 uit 9) van een groot toernooi in 
Praag van 24 t/m 30 oktober. 

• Begin november nam Geert Hovens weer deel aan het open toernooi in 
Bad Wiessee in Beieren. Zijn score was 5 uit 9. 

• Joep Nabuurs won net als vorig jaar het open snelschaakkampioenschap 
van Noord-Limburg in Horst op 2 januari. Guido Faassen wist groep 3 te 
winnen. Verder waren er nog diverse spelers van onze club. 

• Bij de weekend-vierkampen van het Corustoernooi in Wijk aan Zee  
(15 t/m 17 januari) was weer een groot aantal van onze leden van de partij. 

• Bij het zeer sterk bezette Open Noord-Limburgse Rapidkampioenschap in 
Blerick op 21 februari behaalde Henk van Gool een fraaie gedeelde 2e 
plaats met 5 uit 7 
(samen met grootmeester Daniel Fridman). 

• Aan het grote open toernooi van Capelle la Grande in februari hebben 
Thijmen Smith, Marieke Dirksen en Joep Nabuurs met redelijk succes 
deelgenomen. 

• Het 30e Nunhems Zadentoernooi in maart werd gewonnen door Maarten 
Strijbos die daarmee Peter Schoeber opvolgde. Peter Timmermans won 
groep M. Verder waren er nog diverse Venlose deelnemers. 

• Bij het 4e ENCI Limburg Open in Maastricht tijdens Pinksteren (21 t/m 24 
Mei) waren weer enkele Venlose spelers van de partij in Groep A: 
32e Mart Nabuurs 4 (7) 
51e Joep Nabuurs 3,5 
54e Henk van Gool 3,5 
68e Thijmen Smith 3 

• Aan het 2e Nettetal Open in de Werner Jaegerhalle in Lobberich van 3 t/m 
11 juli (georganiseerd door ons lid Jürgen Daniel) namen 4 leden deel: 
6e    Henk van Gool   6 (9) 
16e  Piet Boonen    5,5  
29e  Bas van der Grinten  4,5  
67e  Peter Timmermans met  1  

 
4. Interne, externe competitie en clubtoernooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider. 
De belangrijkste gebeurtenis was uiteraard het kampioenschap van het eerste 
team en promotie naar de eerste klasse KNSB ! 



5. Jeugdzaken 
Zie jaarverslag jeugdleider 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
Onder de nieuwe hoofdredacteur Peter Smith (bijgestaan door Ron Vink en 
Zef Hendriks) zijn er dit seizoen weer vijf fraaie edities verschenen. 
Het drukwerk werd evenals vorig jaar verzorgd door Xerox in Venlo, dankzij 
bemiddeling van Ger van Leipsig. 
Onze website is verder ontwikkeld en er staan inmiddels vele 
(toernooi)verslagen, uitslagen en foto’s op. Ook is de berichtgeving up to date. 
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
7. Schaakinstructie 
Voor het vierde seizoen hebben Rudi van Gool en Stephan Thijssen in twee 
perioden instructies verzorgd op donderdag van 19.00 tot 20.00 in ons 
clublokaal. 
De belangstelling hiervoor was weer behoorlijk, er waren ook diverse 
deelnemers van omliggende verenigingen. 
 
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor 
onze vereniging. 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
5 augustus 2010 
 

http://www.venlose-sv.nl/

