
JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING  
AUGUSTUS 2011 - JULI 2012 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Het aantal seniorleden is nagenoeg gelijk gebleven. 

Helaas is het aantal jeugdleden (na een diverse afmeldingen aan het eind van het 

seizoen) verder gedaald. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. 
 

Overzicht : 

  Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 Juli 2009 Juli 2008 

Totaal 78 80 77 85 79 

Senioren 67 66 61 62 57 

Jeugd 11 14 16 23 22 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 25 augustus 2011 in ons clublokaal LimianZ werd net als 

voorgaande jaren bezocht door 27 leden. Mede door de Voorjaarsvergadering waarin 

uitgebreid werd gediscussieerd over een nieuwe opzet van de interne competitie 

konden de meeste punten nu snel worden afgehandeld. 

Voorzitter Ad Burgmans werd herkozen. 

 

Bij de voorjaarsvergadering op 3 mei in LimianZ waren ook weer 27 leden van de 

partij.  

Er vond een stevige evaluatie plaats over de nieuwe opzet van de interne competitie. 

Het resultaat was dat dit systeem ook komend seizoen zal worden toegepast. 

 

De Bestuurssamenstelling is het afgelopen seizoen ongewijzigd gebleven: 

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 behaalde 5,5 uit 9 bij het Hogeschool Zeeland Chess Tournament in 

Vlissingen begin augustus 2011. 

• Bas van der Grinten scoorde eveneens 5,5 uit 9 bij de Faaker See Open van 13 t/m 

20 augustus bij Villach in Karintië (Oostenrijk). 

• Henk van Gool haalde 5 uit 6 als teamlid van PostNL bij het NK Bedrijvenschaak 

op  

1 oktober in Zeist.  

• Rudi van Gool won het Hyfass Schaaktoernooi in Bergen op 8 oktober. Daarnaast 

waren nog 9 VSV-leden van de partij. 

• Geert Hovens en Willy Schmitz namen deel aan het 15e Open Kampioenschap van 

Beieren in Bad Wiessee van 29 oktober t/m 6 november. Geert haalde 5 uit 9 en 

Willy 3 uit 9. 



• Jan op de Laak werd 3e bij het Kersttoernooi op 19 december in Blerick. Verder 

waren nog zes andere leden van ons aanwezig. 

• Piet Thijssen won het eerste A74-toernooi voor 50-plussers op 23 december in 

Tegelen. 

• Mart Nabuurs behaalde een mooie zesde plaats bij het Kersttoernooi van Bethune 

(Noord-Frankrijk). 

• Eric Schouten won het Nieuwjaarstoernooi van Pionneke (Roermond). 

• Henk van Gool werd met overmacht (7 uit 7 !) Open snelschaakkampioen van 

Noord-Limburg op 21 januari in Horst. Verder waren nog diverse VSV-leden 

actief. 

• De weekend-vierkampen van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee  

(13 t/m 15 januari) werden weer opgeluisterd door een grote groep Venlonaren 

(11). 

Boeb Jacobs en Piet Thijssen werden ongedeeld groepswinnaar. 

• Bij het Open Noord-Limburgs Rapidkampioenschap op 4 maart in Blerick was een 

flinke afvaardiging van onze club aanwezig. Joep Nabuurs bereikte een 4e plaats. 

• Piet Kuntzelaers behaalde een mooie 3e plaats in poule E van het Nunhems 

Zadentoernooi op 17 maart. Er waren ook nog diverse andere deelnemers uit 

Venlo.  

• Mart Nabuurs heeft een IM-norm behaald door zijn score in het hoofdteam van De 

Stukkenjagers (Tilburg) in de Meesterklasse. 

• Miki Nieczyporowski deed mee aan het Nederlands Jeugdkampioenschap in 

categorie D van 17 t/m 19 mei in Rijswijk. Hij scoorde 3,5 uit 9. 

• Bij het ENCI-Open Kampioenschap van Limburg van 25 t/m 28 mei (Pinksteren) 

waren twee van onze spelers van de partij. Thijmen Smith eindigde op de 34e plaats 

en Joep Nabuurs op de 42e. Beiden scoorden 4 uit 7. 

Kampioen werd Thomas Henrichs (Geleen). 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoernooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider. 

 

5. Jeugdzaken 

Zie jaarverslag jeugdleider 

 

6. Clubblad VSV-Vizier / website 

Aan het begin van het seizoen hebben Zef Hendriks en Ron Vink de redactie verlaten. 

Deze bestond dit seizoen uit Ad Burgmans, Albert Houwen en Peter Smith. 

Er zijn weer zeven mooie nummers verschenen. De voorkant ziet er sinds begin dit 

seizoen wat anders uit: de vertrouwde twee paarden hebben plaatsgemaakt voor een 

wisselende, actuele foto. 

Het drukwerk werd voor het vierde jaar uitstekend verzorgd door Xerox in Venray 

(met dank aan Ger van Leipsig). De verspreiding was weer in vertrouwde handen bij  

Huub Borghouts. 

 

Onze website is ook dit seizoen goed bijgehouden en blijft daardoor actueel.  

Zie www.venlose-sv.nl . 

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


 

7. Schaakinstructie 

De instructies door Rudi van Gool en Stephan Thijssen voorafgaande aan de 

clubavond vonden voor het zesde seizoen plaats. De ervaringen waren weer zeer 

positief. 

Volgend seizoen wordt er dan ook zeker mee doorgegaan. 

Jammer dat Stephan door werkzaamheden het seizoen niet geheel kon afmaken.  

 

Tot slot dank aan de vele leden die zich het afgelopen seizoen weer hebben ingezet 

voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

26 juli 2012 
 


