
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2015 - JULI 2016 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Het aantal leden is afgelopen seizoen constant gebleven. Gelukkig is hiermee een eind  

gekomen aan de dalingen in eerdere perioden.  

 

Overzicht : 

 Juli 2016 Juli 2015 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 

Totaal 61 61 72 77 78 

Senioren 58 58 63 64 67 

Jeugd 3 3 9 13 11 

 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 27 augustus 

2015 in ons clublokaal LimianZ werd  

bijgewoond door 26 leden. 

Naast de gebruikelijke agendapunten kwam 

de stopzetting van de jeugdactiviteiten in 

het Ald Weishoes aan de orde. 

Verder werd Ad Burgmans herkozen als 

voorzitter, en Gerard in ’t Veld als be-

stuurslid. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen ongewijzigd: 

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. Resultaten van onze leden bij 

 toernooien elders 

• Max Warmerdam deed uitstekende za-

ken bij het Vienna Chess Open 2015 

van 15 t/m 23 augustus. Met een score 

van 5,5 uit 9 tegen zeer sterke tegen-

standers won hij veel ratingpunten. 

• Siem van Dael behaalde bij het zeer 

sterk bezette toernooi in Goch (3 t/m 6 

september) een mooie 26e plaats en won 

daarmee een ratingprijs. 

• Miki Nieczyporowski eindigde op de 

tweede plaats in de B-groep bij het 

Herfsttoernooi in Tegelen op 20 sep-

tember.  

• Bij het Hyfass-toernooi in Bergen op 3 

oktober waren 5 VSV-leden van de par-

tij. Henk van Gool deed de beste zaken 

met een 5e plaats. 

• Max Warmerdam behaalde bij het 

World Youth Championship van 25 ok-

tober t/m 5 november in Porto Carras 

(Griekenland) 7 uit 11, goed voor een 

30e plaats. 

• Siem van Dael speelde van 17 t/m 24 

oktober mee bij de open groep van het 

Hoogeveen Schaaktoernooi, samen met 

vele grootmeesters. Hij behaalde een 

eervolle score van 2,5 uit 7. 

• Bij het NK Rapid voor jeugd in Eind-

hoven op 21 november vielen Siem van 

Dael en Max Warmerdam in de prijzen. 

Siem werd tweede in categorie 2001 en 

Max derde in categorie U25. 

• Maarten Strijbos won het Kersttoernooi 

van de Blerickse SV op 21 december. 

• Piet Thijssen werd winnaar van het 

A74-toernooi in Tegelen op 29 decem-

ber. 

• Siem van Dael en Max Warmerdam 

waren weer van de partij bij het Schaak-

festival in Groningen eind december. 

Siem eindigde in de B-groep op de 35e 

plaats met 4 uit 9 en Max bereikte een 



mooie 16e plaats in de A-groep met 5,5 

uit 9. 

• Het nieuwjaarstoernooi van ’t Pionneke 

op 3 januari werd een prooi voor Joep 

Nabuurs. Henk van Gool werd vijfde. 

Verder waren nog drie VSV-leden van 

de partij. 

• Drie weken later was hij ook de sterkste 

bij het Open Noord-Limburgs snel-

schaakkampioenschap in zijn woon-

plaats Horst (23 januari). 

• Aan het Tata Chess Tournament in ja-

nuari namen acht Venlonaren deel. 

Siem van Dael haalde een prachtig re-

sultaat door tienkamp 4 te winnen met 7 

uit 9. Bas van der Grinten won zijn 

dagvierkamp (2C). 

• Het Bayertoernooi (voorheen Nunhems 

Zaden) op 27 februari werd bezocht 

door tien VSV-spelers. Peter Timmer-

mans won poule F en Dick Kappert 

werd tweede in poule C. 

• Max Warmerdam behaalde begin febru-

ari tijdens een meestertienkamp in 

Wachtebeke (België) zijn eerste IM-

norm ! 

• Siem van Dael deed mee aan de A 

groep van het Open Alkmaars Schaak-

kampioenschap van 4 t/m 6 maart. Hij 

eindigde 18e met 3 uit 6. 

• Siem en Max deden van 24 t/m 28 

maart mee aan het kolossale Grenke 

Chess Open in Karlsruhe (bijna 1000 

deelnemers !). Max scoorde 5,5 punt uit 

9 en Siem 3,5 punt. 

• Bij een goed bezet rapidtoernooi in 

Bunschoten-Spakenburg op 16 april be-

haalde Siem de 4e plaats met 4 uit 7. 

• Siem van Dael werd Nederlands jeugd-

kampioen in de D-categorie (in Rijswijk 

van 5 t/m 7 mei) met de prachtige score 

van 8,5 uit 9 ! 

• Max Warmerdam speelde na achtereen-

volgende titels in de C- en B-categorie 

van het NK Jeugd dit keer mee in de A-

categorie (van 30 april t/m 7 mei in Rot-

terdam). Hij behaalde een eervolle vijf-

de plaats met 5,5 uit 9. 

• Verder haalde Max een tweede mees-

ternorm door zijn teamresultaat bij 

eFXO Apeldoorn. 

• Henk van Gool prolongeerde zijn titel 

bij het Open Blericks Kampioenschap 

met 6,5 uit 7. De laatste ronde was op 

19 april. Er deden tien VSV’ers mee. 

• Aan het BPB Limburg Open in Maas-

tricht tijdens het pinksterweekend (7 

ronden) namen vier VSV-leden deel.  

Miki Nieczyporowski behaalde in de C-

groep een mooie 11e plaats met 5 pun-

ten. In de A-groep werd Max Warmer-

dam 20e met 4,5 punt, Henk van Gool 

57e met 3,5 punt en Siem van Dael 108e 

met 2 punt. 

• Joep Nabuurs behaalde met 4 uit 6 een 

zesde plaats bij het Persoonlijk Kampi-

oenschap van Noord-Brabant in Eind-

hoven van 27 t/m 29 mei. 

• Siem van Dael en Max Warmerdam 

waren van de partij bij het HSG Open in 

Hilversum van 17 t/m 19 juni. 

Siem werd 48e met 2,5 uit 6 en Max 22e 

met 3,5 uit 6.  

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

5. Jeugdzaken 

Het 26e Theo van Spijktoernooi zou plaats 

vinden op zondag 20 maart. Dit bleek ech-

ter ongelukkig i.v.m. de Venloop op de-

zelfde dag. Verplaatsing naar een andere 

datum was ook lastig. Daarom werd helaas 

besloten tot afgelasting. 

Maar komend seizoen gaat het toernooi 

zeker weer door !  (op zondag 5 maart) 

 

6. Clubblad VSV-Vizier / website 

Opnieuw zijn zes mooie nummers versche-

nen, met fraaie artikelen van diverse schrij-

vers. 

De redactie bestond wederom uit Ad 

Burgmans en Peter Smith. 



Het drukwerk werd alweer voor het achtste 

jaar prima afgeleverd door Xerox in Venray 

(met dank aan Ger van Leipsig !). 

 

Onze website heeft ook afgelopen seizoen 

veel actuele informatie gegeven, vooral 

door inbreng van Peter Smith en Geert  

Hovens.  

Verder konden leden (via een login-code) 

partijen naspelen van onder meer eerste en 

tweede team.  

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

7. Schaakinstructie 

Voor het derde seizoen heeft Rudi van 

Gool een teamtraining verzorgd voor  

Venlo 3 bij een van de spelers thuis.  

Verder gaf Henk van Gool weer instructie 

op de clubavond van 19.00 tot 20.00 uur 

aan een enthousiaste groep. 

 

8. Diversen 

• Henk van Gool is sinds september 

schrijver van de schaakrubriek in De 

Limburger op woensdag (als opvolger 

van Frank Clevers). Hij heeft inmiddels 

al vele boeiende artikelen geschreven 

waarbij onze vereniging regelmatig aan 

bod is gekomen. 

• De film Pawn Sacrifice (over Bobby 

Fischer) werd op 21 januari voor het 

eerst vertoond in theater de Nieuwe 

Scene in de Nieuwstraat. Speciale gast 

hierbij was ons erelid Paul van der Ster-

ren. Voorafgaand aan de film werd hij 

geïnterviewd over onder meer zijn erva-

ring met topschakers. Na afloop gaf hij 

een demonstratie over enkele partijen 

van de match Fischer-Spasski uit 1972. 

Het was een geslaagde happening waar-

bij vele leden van onze club aanwezig 

waren. 

In het kader hiervan was er in dezelfde 

locatie ook een simultaan door Maarten 

Strijbos op 31 januari. 

 

 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-

gelopen seizoen weer heeft ingezet voor 

onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

25 juli 2016 

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

