
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2012 - JULI 2013 

 

1. Ledenbestand / personalia 

De ledenaantallen zijn niet veel gewijzigd. Het aantal jeugdleden blijft wel veel te laag. 

 

Overzicht : 

 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 Juli 2009 

Totaal 77 78 80 77 85 

Senioren 64 67 66 61 62 

Jeugd 13 11 14 16 23 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 23 augustus 

2012 in ons clublokaal LimianZ werd 

evenals vorige jaren bijgewoond door 27 

leden. Er waren weinig bijzonderheden. 

Voorzitter Ad Burgmans werd herkozen, 

evenals de bestuursleden B. van der Grin-

ten, G. Hovens en P. Thijssen. 

  

Op 21 maart was er een buitengewone le-

denvergadering in ons clublokaal waarbij 

Jan op de Laak tot erelid werd benoemd 

wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van onze 

vereniging. Hij kreeg hierbij ook door 

LiSB-voorzitter Frank Clevers de bonds-

speld van de KNSB uitgereikt. 

 

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 toernooi-

en elders 

• Henk van Gool haalde bij het Hoge-

school Zeelandtoernooi in augustus 

2012 een fraaie score van 6 uit 9. 

• Thijmen Smith speelde ook in augustus 

mee in het ZDMI-toernooi in Dresden 

en scoorde daar 4 uit 9. 

• Bas van der Grinten was van de partij 

bij het Calvia Chess Tournament dat 

medio oktober in Mallorca plaatsvond. 

Hij behaalde 4,5 uit 9 (met 3 byes). 

• Joep Nabuurs won het Open Blericks 

Snelschaakkampioenschap (10 septem-

ber) met maar liefst 7 uit 7 ! 

• Dirk Bergmans en Joep Nabuurs wer-

den winnaar van het Hyfass-

snelschaaktoernooi in Bergen in okto-

ber. 

• Joep Nabuurs behaalde de vierde plaats 

bij het zeer sterk bezette Open Lim-

burgs Snelschaakkampioenschap in 

Neerbeek in september. Alleen drie 

grootmeesters wisten boven hem te ein-

digen. 

• Traditiegetrouw nam Geert Hovens 

weer deel aan het grote toernooi in Bad 

Wiessee (Beieren) in oktober-

november. Hij deed het heel behoorlijk 

met 5 uit 9, waarbij de voormalige we-

reldtopper Ulf Andersson een van zijn 

tegenstanders was. 

• Aan de weekend-vierkampen van het 

Tata Steel Chess Toernooi (11 t/m 13 

januari) namen 12 spelers van onze club 

deel. Henk van Gool behaalde een ge-

deelde eerste plaats in groep 2G met 2 

uit 3. 

• Max Warmerdam en Thijmen Smith 

namen deel aan het Daniël Notenboom-

toernooi in Leiden begin februari. Bei-

den deden goede zaken. Max werd ge-



deeld 13e in groep B (TPR 2006) en 

Thijmen gedeeld 7e in groep A (TPR 

2398 !)  

• Bij het Nunhems Zadentoernooi in 

maart behaalde Piet Kuntzelaers een 

derde plaats in poule C, Gerard in 't 

Veld een tweede plaats in poule F en 

Peter Timmermans een tweede plaats in 

poule I. 

• Aan het WLC-weekendtoernooi in 

Eindhoven in april namen diverse leden 

deel, waarvan Joep Nabuurs het beste 

resultaat behaalde, gevolgd door Peter 

Schoeber en Dirk Bergmans. 

• Thijmen Smith deed uitstekende zaken 

bij een toernooi in Lille. 

• Vijf van onze leden waren van de partij 

bij het Open Limburgs Kampioenschap 

in Maastricht tijdens het Pinksterweek-

end. Het beste deed Peter Schoeber het: 

hij werd kampioen bij de veteranen ! 

Ook Max Warmerdam kon tevreden 

zijn met een prestatierating van 2033. 

Joep Nabuurs, Thijmen Smith en Dirk 

Bergmans scoorden ongeveer volgens 

hun rating. 

• Thijmen Smith en ons nieuwe lid Nick 

Bijlsma namen begin juli deel aan het 

zeer sterk bezette "Open Internacional 

de Barberà" in Barcelona. Beiden 

scoorden 4 uit 9 en behaalden daarmee 

een uitstekende TPR. 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

5. Jeugdzaken 

Zie jaarverslag jeugdleider 

 

6. Clubblad VSV-Vizier / website 

De redactie van het clubblad bestond even-

als vorig seizoen uit Ad Burgmans,  

Albert Houwen en Peter Smith. 

Er zijn weer zes prachtige uitgaven ver-

schenen, die waren gevuld met vele le-

zenswaardige artikelen van onder meer 

Boeb Jacobs, Nico van der Hoogt, Marc 

van der Lee en Henk van Gool. 

Het drukwerk werd alweer voor het vijfde 

jaar uitstekend verzorgd door Xerox in 

Venray (wederom dank aan Ger van Leip-

sig !). 

Huub Borghouts is in de loop van het sei-

zoen gestopt met de verspreiding. Hij heeft 

dit vele jaren voor zijn rekening genomen 

waarvoor wij hem hartelijk willen danken ! 

 

Zoals gebruikelijk volgt onze website  de 

actuele ontwikkelingen op de voet. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

7. Schaakinstructie 

In tegenstelling tot eerdere seizoenen ver-

liepen de instructies op donderdagavond 

niet geheel naar wens. Een oorzaak was dat 

Stephan Thijssen helaas niet meer beschik-

baar was. Verder liet de opkomst bij Rudi 

van Gool te wensen over. 

Daarom is besloten komend seizoen te 

stoppen met deze instructies. In plaats 

daarvan zal Rudi een teamtraining voor het 

gepromoveerde Venlo 3 gaan verzorgen bij 

een van de spelers thuis. 

 

8. Diversen 

Voor zijn grote verdiensten (met name de 

20 jaar als instructeur voor de jeugd in het 

Ald Weishoes) is Henk Suurhoff gehuldigd 

op 15 december in het Ald Weishoes door 

voorzitter Ad Burgmans. 

 

Tot slot dank aan de vele leden die zich het 

afgelopen seizoen weer hebben ingezet 

voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

15 juli 2013 

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

