
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2013 - JULI 2014 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Het aantal seniorleden is vrij constant gebleven. Helaas zijn er weer minder jeugdleden, alle 

inspanningen ten spijt. 

Op 22 september j.l overleed op 78-jarige leeftijd na een lange ziekte Willi Schmitz. Hij was 

(met een onderbreking) vele jaren lid en werd clubkampioen en 1962 en 1971. 

De bijeenkomst na de uitvaart vond plaats in ons clublokaal LimianZ, waarbij veel van onze 

leden aanwezig waren. Piet Thijssen heeft hierbij een mooie rede uitgesproken (in het Duits). 

 

Overzicht : 

 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 

Totaal 72 77 78 80 77 

Senioren 63 64 67 66 61 

Jeugd 9 13 11 14 16 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 22 augustus 

2013 in ons clublokaal LimianZ werd eve-

bijgewoond door 28 leden. 

Naast de gebruikelijke punten werd Ad 

Burgmans herkozen als voorzitter en  

Gerard in 't Veld gekozen tot bestuurslid. 

 

Op 24 april en 22 mei vonden buitengewo-

ne ledenvergaderingen plaats in verband 

met wijziging van onze statuten. 

Hierover elders meer. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter:  

Ad Burgmans 

Secretaris en jeugdleider: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester (en vice-voorzitter): 

Piet Thijssen 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

Bestuurslid: 

Gerard in 't Veld 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. 

 

 

 

 

 

 

3. Naamsverandering en wijziging Statu-

ten 

In september werd onze club verrast door 

een schrijven van de Gouverneur van Lim-

burg waarin namens het Koninklijk Huis 

werd meegedeeld dat het predicaat "Ko-

ninklijk Erkend" niet (meer) is toegestaan 

in de naam van onze vereniging. 

Een bezwaar van ons bestuur waarbij er op 

gewezen werd dat de statuten van onze ver-

eniging in 1952 zijn goedgekeurd bij Ko-

ninklijk Besluit had geen resultaat. 

Het bestuur heeft hierop na uitgebreid be-

raad besloten voor te stellen de statuten te 

wijzigen. Hiertoe is door Notariskantoor 

Bergen een concept opgesteld, dat nader-

hand door ons nog is aangepast. 

Op de buitengewone vergadering op 24 

april kon hierover nog geen besluit worden 

genomen omdat de vereiste meerderheid 

(2/3 van het aantal stemgerechtigde leden) 

niet aanwezig was. Daarom was een tweede 

vergadering nodig die plaatsvond op 22 

mei. Hierin werd definitef besloten tot de 

statutenwijziging. De bijbehorende akte 

werd op 3 juni j.l. gepasseerd bij Notaris 

Bergen in aanwezigheid van voorzitter Ad 

Burgmans en secretaris Bas van der Grin-

ten. De naam van onze vereniging is nu 

officieel  "Venlose Schaakvereniging". 

 

 



4. Resultaten van onze leden bij toernooi-

en elders 

• Joep Nabuurs behaalde een mooie 10e 

plaats bij de Open van Geraardsbergen 

in augustus 2013 

• Thijmen Smith bereikte een 21e plaats 

bij het Open Kampioenschap van Arn-

hem in september. 

• Max Warmerdam zette bij het Gocher 

Open (september) een prachtige presta-

tie neer door als 6e te eindigen. Hij ver-

sloeg hierbij o.a. IM Lund. Ook Peter 

Schoeber en Joep Nabuurs deden het 

verdienstelijk met een resp. 27e en 41e 

plaats. 

• Max Warmerdam haalde ook bij jeugd-

toernooien mooie resultaten. Hierover 

meer in het jeugdverslag. 

• Bij het jaarlijkse Hyfass-toernooi in 

Bergen (oktober) was weer een grote 

schare Venlose spelers van de partij: 

Dirk Bergmans (2e), Peter Schoeber 

(5e), Henk van Gool (6e), Jan op de 

Laak, Piet Thijssen, Peter Timmermans, 

Piet Kuntzelaers. 

• Joep Nabuurs werd winnaar van het 

open Noord-Limburgse rapidkampioen-

schap in Blerick op 19 oktober. Verder 

waren nog acht leden van ons van de 

partij. 

• Joep Nabuurs, Max Warmerdam en 

Dirk Bergmans namen deel aan het 

Limburgs Kampioenschap Snelschaken  

op 20 oktober in Stein, en eindigden 

resp. 4e, 8e en 12e in de hoofdgroep. 

• Ook het Snerttoernooi in Asten op 3 

november werd door Joep Nabuurs  

gewonnen. 

• Geert Hovens was traditioneel weer van 

de partij bij het Offene Internationale 

Bayerische Schach Meisterschaft. Dit-

maal werd hij 169e (van de 476). 

• Het A74-seniorentoernooi op 27 de-

cember in Tegelen werd evenals vorig 

jaar gewonnen door Peter Schoeber. 

Verder waren nog diverse Venlonaren 

van de partij. 

• Nick Bijlsma, Thijmen en Peter Smith 

waren in dezelfde periode actief bij een 

toernooi Böblingen (bij Stuttgart). 

• Het Nieuwjaarstoernooi van Pionneke 

werd door drie van onze leden bezocht. 

Peter Schoeber werd 6e in de hoofd-

groep. 

• Aan het BSV Open dat op een aantal 

maandagen in Blerick plaatsvond heb-

ben zes spelers van onze club deelge-

nomen. 

Henk van Gool werd winnnaar met 6,5 

uit 7, gevolgd door Dirk Bergmans. 

Verder waren van de partij:  

Peter Schoeber, Nico van der Hoogt, 

Peter Timmermans en Peter Smith. 

• Elf Venlose spelers waren actief bij de 

weekend-vierkampen van het Tata 

Chess Tournament in januari. Max 

Warmerdam en Boeb Jacobs werden 1e 

in hun groep, Max herhaalde dit nog 

eens bij de aansluitende dagvierkampen. 

• Aan de Open Noordlimburgse Snel-

schaakkampioenschappen op 21 januari 

namen zeven van onze spelers deel.  

Joep Nabuurs en Henk van Gool werden 

2e resp. 3e . 

• Een Venloos team (bestaande uit Rainer 

Montignies, Joep Nabuurs, Ololi Alk-

hasashvili en Henk van Gool) behaalde 

een geweldig resultaat met een 7e plaats 

bij het uiterst sterk bezette NK Snel-

schaak in Rosmalen op 23 februari. 

• Nick Bijlsma deed met 4 uit 6 de beste 

zaken bij het Noteboom weekendtoer-

nooi in Leiden (begin maart). Max 

Warmerdam en Thijmen Smith moesten 

het doen met 3 punten. 

• Bij het Nunhems Zadentoernooi op 15 

maart waren traditioneel weer diverse 

Venlonaren van de partij. Voor Piet 

Thijssen was er een tweede plaats in 

groep B. 

• Joep Nabuurs zette een prachtig resul-

taat neer door het winnen van het zeer 

sterk bezette WLC-weekendtoernooi in 

Eindhoven. Hij mag zich hierdoor Open 

Brabants kampioen noemen ! 



• Max Warmerdam deed het weer goed 

bij het OGD Prinsenstad toernooi in 

Delft en de MuConsult Tienkamp in 

Apeldoorn, met verdere ELO-stijging 

tot gevolg. 

• Nog beter deed Max het bij het OKU 

Open Kampioenschap van Utrecht met 

4 uit 6. Nick Bijlsma scoorde 3,5 punt. 

• Het Open Limburgs Kampioenschap in 

Maastricht tijdens het Pinksterweekend 

was weer een groot succes. Jammer dat 

van onze club slechts één deelnemer ac-

tief was, maar die deed het dan ook bij-

zonder goed. (alweer) Max Warmerdam 

die 5 uit 7 scoorde en daarbij een GM 

en IM op remise wist te houden. 

 

5. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

6. Jeugdzaken 

Zie jaarverslag jeugdleider 

 

7. Clubblad VSV-Vizier / website 

De redactie werd wederom gevormd door 

Ad Burgmans, Albert Houwen en Peter 

Smith. 

Opnieuw zijn zes mooi nummers versche-

nen, met vele bijdragen van de bekende 

auteurs. 

Daarnaast hebben twee nieuwe rubrieken 

het levenslicht gezien: 

"Historische partijen" (door Peter Schoe-

ber), "Uit de oude doos" (door Nico van der 

Hoogt). Verder is een rubriek "Partij van de 

maand" in de maak. 

Het drukwerk werd reeds voor het zesde  

jaar prima verzorgd door Xerox in Venray 

(met dank aan Ger van Leipsig !). 

 

Zoals gebruikelijk volgt onze website  de 

actuele ontwikkelingen op de voet. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

 

 

 

8. Schaakinstructie 

In plaats van de instructies op donderdag 

heeft Rudi van Gool een teamtraining ver-

zorgd voor Venlo 3 bij een van de spelers 

thuis. Dit werd een groot succes. 

 

 

Tot slot dank aan de vele leden die zich het 

afgelopen seizoen weer hebben ingezet 

voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

9 augustus 2014 

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

