
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2014 - JULI 2015 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Het aantal (jeugd)leden is helaas weer flink gedaald. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de 

jeugdopleiding wat weer enkele afmeldingen tot gevolg had (zie ook punt 6). 

 

Overzicht : 

 Juli 2015 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 

Totaal 61 72 77 78 80 

Senioren 58 63 64 67 66 

Jeugd 3 9 13 11 14 

 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 28 augustus 

2014 in ons clublokaal LimianZ werd  

bijgewoond door 28 leden. 

Hierin trad Piet Thijssen na 12 jaar terug 

als bestuurslid. Hij is al die jaren penning-

meester geweest en de eerste 5 jaar ook nog 

wedstrijdleider. Vanwege zijn enorme inzet 

en verdiensten werd hij benoemd tot erelid 

van onze vereniging. 

Verder werd Ad Burgmans herkozen als 

voorzitter, en werden Bas van der Grinten 

en Geert Hovens herkozen als bestuurslid. 

Daarnaast werd het nieuwe Huishoudelijk 

Reglement vastgesteld. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter:  

Ad Burgmans 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. 

 

 

 

 

 

 

3. Paul van der Sterren 

In september werd ons erelid Paul van der 

Sterren benoemd tot erelid van de LiSB. 

De huldiging vond onder grote belang-

stelling plaats in ons clublokaal LimianZ 

op donderdagavond 6 november. 

Hierbij werden hem een oorkonde en 

erespeld uitgereikt door LiSB-voorzitter 

Frank Clevers. Aansluitend demonstreerde 

hij aan de vele aanwezigen zijn spectacu-

laire winstpartij op Victor Kortsjnoi tijdens 

het Hoogovenstoernooi van 1978. 

 

4. Resultaten van onze leden bij 

 toernooien elders 

• Max Warmerdam, Peter Schoeber en 

Dirk Bergmans waren van de partij bij 

het Gocher Open van 4 t/m 9 september. 

Laatstgenoemde won de ratingprijs. 

• Miki Nieczyporowski werd tweede in 

de B-categorie van het Herfsttoernooi in 

Tegelen op 21 september. 

• Aan het Hyfass-toernooi in Bergen op  

4 oktober namen zes van onze leden 

deel. Henk van Gool eindigde als  

gedeeld 2e.  

• Miki Nieczyporowski won de  

B-categorie van het Antoon Holla toer-

nooi op 18 oktober in Velden. 

• Max Warmerdam deed mee aan het EK 

Jeugd in Batumi, Georgië van 19 t/m 28 

oktober. In de U14-categorie behaalde 

hij een 35e plaats (van de 99) met 5 uit 

9. 



• Uiteraard was Geert Hovens weer actief 

bij het toernooi in Bad Wiessee van 25 

oktober t/m 2 november. Zijn score 5 uit 

9 was goed voor plaats 170. 

• Bas van der Grinten deed mee aan het 

sterk bezette Remco Heite toernooi in 

Wolvega op 15 en 16 november. 

Zijn score: 3 uit 9. 

• Bij het Schaakfestival in Groningen in 

december was Max Warmerdam van de 

partij. Hij behaalde een mooie 39e plaats 

in een veld met vele topspelers en won 

daarmee weer heel wat kostbare ELO-

punten. 

• Het A74-toernooi (40+) in Tegelen op 

23 december mocht op grote belang-

stelling rekenen van VSV-ers. Hans van 

Mulekom werd 2e in groep 1. 

• Het Nieuwjaarstoernooi van Pionneke 

(Roermond) op 4 januari trok vier van 

onze leden. Dirk Bergmans en Jan op de 

Laak vielen in de prijzen. 

• De weekend-vierkampen van het Tata 

Chess Tournament (9 t/m 11 januari) 

werden bezocht door niet minder dan 

dertien van onze leden. Piet Thijssen 

deed de beste zaken: winnaar van groep 

4E met 3 uit 3 ! 

• Het open snelschaakkampioenschap van 

Noord-Limburg in Horst op 24 januari 

werd gewonnen door Max Warmerdam. 

Verder waren nog diverse Venlonaren 

van de partij. 

• Ook bij het 75e Noteboomtoernooi van 

13 t/m 15 februari in Leiden deed Max 

het uitstekend. met 4,5 uit 6 tegen zeer 

sterke tegenstanders bereikte hij een  

gedeelde 8e plaats. 

• Aansluitend beproefde Max zijn geluk 

bij het zeer grote en bekende toernooi in 

Capelle-la-Grande (bij Duinkerken) van 

28 februari t/m 7 maart. Met 5,5 uit 9 

eindigde hij op plaats 133. 

• Piet Thijssen, Piet Kuntzelaers en Jan 

op de Laak waren op aswoensdag weer 

van de partij bij het Geurts Conserven-

toernooi in het Betuwse Zetten. 

• Op 14 maart vond in Buggenum het 35e 

Bayer (voorheen Nunhems Zaden) toer-

nooi plaats. Van onze club waren negen 

spelers present. Dick Kappert werd 1e in 

de D-groep. 

• Het BSV-Open werd opnieuw gewon-

nen door Henk van Gool met de mooie 

score van 6,5 uit 7. Verder deden nog 

zes van onze leden mee. De slotavond 

was op 20 april. 

• Na een spannende barrage werd Max 

Warmerdam Nederlands kampioen t/m 

16 jaar ! Het toernooi vond in Rotter-

dam plaats van 2 t/m 9 mei. Vorig jaar 

was Max nog de sterkste in de categorie 

t/m 13 jaar. 

• Bij het BPB Limburg Open in Maas-

tricht tijdens het pinksterweekend was 

Max de enige deelnemer van onze club. 

Hij bereikte plaats 29 met 4,5 uit 7. 

• De volgende halte van Max was het 

HSG Open in Hilversum van 19 t/m 21 

juni. Ook hier presteerde hij verdienste-

lijk met 4 uit 6. 

• Onvermoeibaar speelde hij hierna de 

HSC-Legibus Open in Helmond op 11 

en 12 juli. In gezelschap van onder meer 

acht grootmeesters behaalde hij een 10e 

plaats met 6 uit 9. Hij wist onder meer 

Martijn Dambacher te verslaan. 

• Thijmen Smith was actief bij de welbe-

kende Politiken Cup in Helsingor (De-

nemarken) van 25 juli t/m 2 augustus. 

In dit grote en zeer sterk bezette evene-

ment behaalde hij 6,5 uit 10. 

 

5. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

6. Jeugdzaken 

• De jeugdopleiding in het Ald Weishoes 

is aan het begin van het seizoen helaas 

stopgezet wegens gebrek aan deelne-

mers. Vanaf 1979 is onze vereniging 

hier zonder onderbreking actief geweest 

met begeleiding van jeugdschakers. 

 



• Het Theo van Spijktoernooi ging geluk-

kig wel verder. Op 15 maart vond  

alweer de 25e editie plaats, zoals altijd 

in Gemeenschapshuis De Dörpel. Het 

was een groot succes met 60 deelne-

mers. Winnnaar in de hoogste categorie 

werd Paris Loutragotis met 6,5 uit 7. Hij 

had net iets meer weerstand dan zijn 

broer Dimitrios. 

 

7. Clubblad VSV-Vizier / website 

Helaas besloot Albert Houwen aan het be-

gin van het seizoen de redactie te verlaten. 

Hij heeft zich meerdere jaren ingezet voor 

ons clubblad. 

De redactie bestond hierdoor uit  

Ad Burgmans en Peter Smith. 

Er zijn weer zes prachtige uitgaven ver-

schenen, waarbij vele schrijvers mooie en 

spraakmakende bijdragen hebben geleverd. 

 

Het drukwerk werd reeds voor het zevende  

jaar uitstekend verzorgd door Xerox in 

Venray (met dank aan Ger van Leipsig !). 

 

Onze website is zeer actueel, met name 

door de bijdragen van Peter Smith en Geert 

Hovens. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

8. Schaakinstructie 

Voor het tweede seizoen heeft Rudi van 

Gool een teamtraining verzorgd voor  

Venlo 3 bij een van de spelers thuis. Even-

als vorig seizoen was dit weer zeer ge-

slaagd. 

Verder gaf Henk van Gool weer instructie 

op de clubavond van 19.00 tot 20.00 uur 

aan een enthousiaste groep. 

 

 

Tot slot dank aan de vele leden die zich het 

afgelopen seizoen weer hebben ingezet 

voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

4 augustus 2015 

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

