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1. Ledenbestand / personalia 
Verheugend is dat het aantal seniorleden afgelopen seizoen weer met 5 is gegroeid. 
Het aantal jeugdleden is helaas weer wat verder gedaald. 
 
Overzicht : 

 Juli 2011 Juli 2010 Juli 2009 Juli 2008 Juli 2007 

Totaal 80 77 85 79 77 

Senioren 66 61 62 57 52 

Jeugd 14 16 23 22 25 

 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
Bij de algemene vergadering op 26 augustus 2010 in ons clublokaal LimianZ waren net 
als het jaar daarvoor 27 leden aanwezig. Deze kende een vlot verloop. 
Alle bestuursleden waren aftredend en werden herkozen. 
 
De voorjaarsvergadering op 28 april in LimianZ werd door maar liefst 36 leden bezocht.  
Belangrijkste gesprekspunt was de nieuwe opzet van de interne competitie. 
Hierover werd een levendige discussie gevoerd. 
 
De Bestuurssamenstelling is het afgelopen seizoen niet gewijzigd: 
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 van onze leden bij toernooien elders 

• Joep Nabuurs scoorde 5,5 uit 9 bij het Hogeschool Zeelandtoernooi in augustus 
2010. 

• Thijmen Smith behaalde bij het toernooi in Barcelona in augustus 2010 de fraaie 
score 6 uit 10 en een TPR van 2313. 

• Bij het Persoonlijk Kampioenschap van Noord-Brabant in augustus 2010 scoorde 
Mart Nabuurs 3 uit 6 (19e van de 38). 

• Thijmen Smith en Guido Faassen deelden de eerste plaats bij het Open Blericks 
Snelschaakkampioenschap op 6 september. Op weerstand werd Thijmen kampioen. 
Er namen 6 spelers van onze club deel. 

• Aan het Hyfass Adviestoernooi op 2 oktober in Bergen deden 5 van onze leden mee. 
Jan op de Laak eindigde op de 5e plaats als hoogste. 

• Het Open Limburgs snelschaakkampioenschap voor viertallen op 7 november in 
Noorbeek werd gewonnen door het Venlose team bestaande uit Rudi van Gool, 
Rainer Monignies, Henk van Gool en Piet Thijssen. Er namen 13 teams deel. 

• Joep Nabuurs werd 5e (achter vier titelhouders) bij het Snerttoernooi op 4 december 
in Asten. 

• De weekend-vierkampen van het Tata-schaaktoernooi in Wijk aan Zee (medio 
januari) werden traditioneel weer goed bezocht door de Venlose Schaakvereniging. 
Tien van onze leden waren hierbij van de partij. De uitslagen vielen ditmaal iets 
tegen. Het beste resultaat was voor Geert Hovens met een (gedeelde) eerste plaats 
in groep 3O. 
Verder deden nog drie van onze leden mee aan de dagvierkampen. 



• Aan de Open Noord-Limburgse snelschaakkampioenschappen in Horst op 22 januari 
namen diverse van onze leden deel. Joep Nabuurs won groep 2. 

• Hans Leenders won groep 2 van het ODS-toernooi op 4 februari in hotel  
Stein-Urmond. 

• Thijmen Smith nam net als voorgaande jaren weer deel aan het grote toernooi in 
Capelle la Grande (bij Duinkerken) eind februari. Zijn score was 4,5 uit 9. 

• Diverse leden waren aanwezig bij het Gilde-BT Open rapidkampioenschap op  
27 februari in Blerick. Joep Nabuurs werd 3e in groep A achter de bekende 
grootmeesters Ulf Andersson en Fleix Levin. Sjors Clabbers won groep C. 

• Aan het Nunhems Zadentoernooi op 19 maart in Haelen deden weer een aantal 
clubleden mee. Hans van Mulekom werd 3e in groep B. 

• Bij het Limburg Open tijdens Pinksteren in Maastricht waren slechts twee van onze 
leden van de partij: Joep Nabuurs scoorde 3,5 uit 7 in de A-groep en Rick 
Wagemakers behaalde hetzelfde resultaat in de C-groep. 
Verder won Joep de schoonheidsprijs voor zijn prachtige overwinning op Jan Cox. 

• Thijmen Smith haalde bij het sterke internationale toernooi in Rethymno (Kreta) van  
11 t/m 18 juli een fraaie score van 5,5 uit 9. Hij versloeg hierbij de Turkse Internationale 
Meester Mustafa Yilmaz met een rating van 2519. 

 
4. Interne, externe competitie en clubtoernooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider. 
 
5. Jeugdzaken 
Zie jaarverslag jeugdleider 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
De redactie (Peter Smith, Zef Hendriks en Ron Vink) is afgelopen seizoen versterkt met 
Ad Burgmans en Albert Houwen. 
Ondanks enige tijdsdruk zijn er weer zes fraaie nummers verschenen. 
Het drukwerk werd voor het derde jaar verzorgd door Xerox in Venray (met dank aan 
Ger van Leipsig). 
Onze website is goed bijgehouden en daardoor steeds actueel. Zie www.venlose-sv.nl . 
 
7. Schaakinstructie 
Voor alweer het vijfde seizoen hebben Rudi van Gool en Stephan Thijssen in twee 
perioden instructies gegeven op donderdag van 19.00 tot 20.00 in ons clublokaal. 
Er waren weer veel enthousiaste deelnemers, ook leden van buurverenigingen. 
 
8. Club van het Jaar 
Tijdens de Jaarvergadering van de LiSB op 11 september werd de Venlose 
Schaakvereniging uitgeroepen tot Club van het Jaar over het seizoen 2009-2010 (de 
tweede keer na het seizoen 1997-1998). Bij de toelichting werden onder meer genoemd: 
het prachtige clubblad, prima en actuele website, organisatie van vele toernooien, stabiel 
ledenaantal, kampioenschap Venlo 1 in 2e klasse KNSB. 
De uitreiking van de bijbehorende wisseltrofee door LiSB-voorzitter Frank Clevers vond 
plaats tijdens het LimianZ-toernooi op zaterdag 27 maart. 
 
Tot slot dank aan de vele leden die zich het afgelopen seizoen weer hebben ingezet voor 
onze vereniging ! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
8 augustus 2011 
 

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

