
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2017 - JULI 2018 

 

1. Ledenbestand / personalia 

De stijging van het afgelopen jaar heeft zich gelukkig doorgezet. 

 

Overzicht : 

 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2015 Juli 2014 

Totaal 69 65 61 61 72 

Senioren 65 61 58 58 63 

Jeugd 4 4 3 3 9 

 

Op 1 april overleed na een lange ziekte op slechts 56-jarige leeftijd ons medelid Piet Boonen. 

Hij was lid sinds 1995. Onze club heeft veel aan hem te danken, onder meer door zijn  

financiële steun aan het eerste team en het schenken van zijn boeken aan onze leden. 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 31 augustus 

2017 in ons clublokaal LimianZ werd  

bijgewoond door 23 leden. 

Naast de gebruikelijke agendapunten werd 

onder meer gesproken over de toekomst 

van ons clubblad. 

Verder werd Ad Burgmans herkozen als 

voorzitter, en werd Gerard in ’t Veld her-

kozen als bestuurslid. 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 mei 

2018 (waarbij liefst 27 leden aanwezig wa-

ren) kwam onder meer de opvolging van 

voorzitter Ad Burgmans aan de orde. On-

danks dat diverse personen benaderd zijn is 

hiervoor helaas nog geen kandidaat gevon-

den. Verder werden de plannen voor een 

nieuwe jeugdafdeling toegelicht. 

 

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 

• Siem van Dael en Max Warmerdam 

waren van de partij bij de Europese 

jeugdkampioenschappen van 4 t/m 15 

september in Mamaia (Roemenië). 

Max werd 19e in categorie EK 18 en 

Siem 27e in categorie EK 14. 

• Bij het Bergense Hyfass rapidtoernooi 

op 30 september behaalde Henk van 

Gool de 2e en Peter Timmermans de 12e 

plaats. 

• Siem van Dael eindigde bij het Hooge-

veen Schaaktoernooi (21 t/m 28 okto-

ber) op een 30e plaats met 5 uit 9. 

Mooi was zijn overwinning op IM  

Lucas van Foreest. 

• Onze Duitse leden Alexander Nent en 

Carsten Fehmer deden mee aan het Of-

fene Internationale Bayerische Schach-

meisterschaft aan de Tegernsee  

(28 oktober t/m 5 november). 

Alexander scoorde 5,5 uit 9 en Carsten 

5. 

• Bij een sterk toernooi op Malta (19 t/m 

25 november) scoorde Siem van Dael 6 

uit 9, goed voor een 30e plaats (232 

deelnemers). 

• Max Warmerdam werd op 2 december 

in Stein open snelschaakkampioen van 

Limburg. In de finale versloeg hij IM 

Thomas Beerdsen. 



• Max Warmerdam en Siem van Dael 

deden weer mee aan het Schaakfestival 

Groningen van 22 t/m 30 december.  

Max haalde met 5,5 punt een mooie 14e 

plaats en Siem met 4,5 punt een 22e 

plaats. 

• Bij het A74-toernooi in Tegelen op 27 

december (40+) waren weer veel VSV-

ers van de partij. Christian Busch won 

de hoogste groep. Andere groepswin-

naars waren Hans van Mulekom, Jan op 

de Laak, Hans Leenders, Ad Burgmans 

en Piet Kuntzelaers. 

• Bij het Nieuwjaarstoernooi van ’t Pion-

neke op 7 januari werd Henk van Gool 

2e en Siem van Dael 6e. 

• Aan het Tata Chess Tournament 2018 in 

januari namen liefst 15 spelers van onze 

club deel. Bij de weekend-vierkampen 

werden Henk van Gool (2E) en Bas van 

der Grinten (4D) groepswinnaar, bij de 

dagvierkampen San van Dael (9D). 

Siem van Dael eindigde in tienkamp 1B 

op de 6e plaats met 4 uit 9. 

• Mart Nabuurs won opnieuw het Open 

snelschaakkampioenschap van Noord-

Limburg op 20 januari in Horst. Andere 

VSV-ers die in de prijzen vielen waren 

Piet Kuntzelaers, Joep Nabuurs en Max 

Warmerdam. 

• Siem van Dael scoorde in het sterk be-

zette Daniel Noteboom Toernooi in 

Leiden (16 t/m 18 februari) een mooie 4 

uit 6, goed voor een gedeelde 7e plaats. 

• Daarna ging Siem door naar het Open 

de Capelle la Grande Toernooi in 

Frankrijk (bij Duinkerken) waar hij 5,5 

uit 9 haalde. 

• Aan het BSV Open 2018 (7 ronden op 

maandagen) namen 11 Venlose spelers 

deel. Hiervan eindigde Dirk Bergmans 

het hoogste met een 8e plaats. 

• Het Bayertoernooi op 24 maart in Nun-

hem werd weer bezocht door veel Ven-

lose spelers. Derde prijzen waren er 

voor Peter Schoeber, Jan op de Laak, 

Hans Leenders en Peter Timmermans. 

• Siem deed mee aan het kolossale Gren-

ke Chess Open in Karlsruhe van 29 

maart t/m 2 april. Hij scoorde in de A-

groep 5 uit 9. 

• Bij het NK Jeugd in Assen (29 april t/m 

5 mei) waren Max en Siem  

van de partij in de A-categorie. 

Max speelde een sterk toernooi en had 

goede kansen op het kampioenschap. 

Na een nederlaag in de voorlaatste ron-

de moest hij echter genoegen  

nemen met een 2e plaats (5 uit 7). 

Siem viel na een sterke start helaas sterk 

terug en eindigde met 2,5 uit 7 op een 

16e plaats. 

• Aan het Limburg Open in Maastricht 

(van 18 t/m 21 mei) namen  

dit keer drie VSV-ers deel, wat  

minder dan voorgaande jaren. 

Peter Schoeber was het meest succes-

vol. Hij werd veteranenkampoen van 

Limburg met een fraaie score van 4,5 

uit 5. Siem deed het ook prima in de  

A-groep met 4,5 uit 7 (23e). 

Geert Hovens zal niet tevreden zijn ge-

weest met zijn score van 2 uit 7 in de  

B-groep. 

• Siem eindigde bij het Open Kampioen-

schap van Utrecht (1 t/m 3 juni) op een 

23e plaats met 3,5 uit 6. 

• Met een score van 4 uit 9 bij het Apel-

doorn GM Tournament (van 7 t/m 17 

juni) behaalde Max zijn derde IM-norm. 

Inmiddels is hem door de Fide officieel 

de titel IM (Internationaal Meester) 

toegekend ! 

• Bij het HSG Open in Hilversum van 22 

t/m 24 juni leverde Max wederom een 

prachtige prestatie met een score van 5 

uit 6 waarmee hij op de gedeelde twee-

de plaats eindigde. Alleen Jorden van 

Foreest haalde een halfje meer. 

• Peter Timmermans zocht het wat verder 

weg en speelde mee in het Las Vegas 

International Chess Festival van 21 t/m 

24 juni. Hij scoorde 3 uit 7 in categorie 

U 1500. 

 



• Het Venlo Open 2018 werd gewonnen 

door Siem van Dael. Eugen Heinert 

kwam langszij in de eindstand, maar 

had uiteindelijk één weerstandspunt 

minder en werd tweede. Vincent de 

Lange werd derde. 

• Henk van Gool is de winnaar van de 

Limburgse Senioren Grand Prix 2017-

2018 geworden. 

• Siem speelde net als vorig jaar het Lei-

den Chess Tournament van 12 t/m 22 

juli. Hij had het niet makkelijk en fi-

nishte met 4 uit 9. 

• En Max speelde weer mee in het Griek-

se teamkampioenschap dat in Rio 

Achaia plaatsvond van 10 t/m 15 juli. 

Hij kreeg 5 grootmeesters tegenover 

zich en scoorde 2,5 uit 7. 

• Het open NK in Dieren vond dit jaar 

voor de 50e keer plaats (van 24 juli t/m 

2 augustus). Max en Siem scoorden al-

lebei een prima 5 uit 9 en bereikten 

daarmee een resp. 23e en 29e plaats. 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

5. Jeugdzaken 

Op diverse basisscholen in Venlo (o.a. de 

Talentencampus en de School aan de Vij-

ver) zijn activiteiten georganiseerd, onder 

meer in het kader van Koningsdag. 

De bedoeling is om zo jeugdleden te wer-

ven voor een nieuw op te richten jeugdaf-

deling. 

 

Het 27e Theo van Spijktoernooi op zon-

dag 11 maart in Gemeenschapshuis De 

Dörpel verliep opnieuw prima. Het aantal 

deelnemers (43, waarvan 22 uit Duitsland 

!) was weer flink meer dan vorig jaar.  

De winnaars waren: 

Cat. H: Philip Dell (Heinsberg) 

Cat. G: Eli Hermans (Tegelen) 

Cat. F: Nils Fietz (Mönchen-Gladbach) 

Cat. E: Jelmer Klinkenberg (Voerendaal) 

Cat. D: Maxim Ekker (Tegelen) 

Cat. C: Ties Dumont (Voerendaal) 

Cat. A/B: Miki Nieczyporowski  

                (Tegelen/Venlo) 

De verenigingsprijs was weer voor de Te-

gelse Schaakvereniging. 

 

6. Sponsoring Venlo 1 

Dankzij de garantiestelling van diverse le-

den kon grootmeester Andrei Orlov dit sei-

zoen weer een aantal wedstrijden meespe-

len in Venlo 1. Waarschijnlijk gaat dit ook 

komend seizoen lukken. 

 

7. Clubblad VSV-Vizier / website 

Er is enige discussie geweest, maar geluk-

kig is besloten het clubblad voorlopig te 

handhaven. 

Ook dit seizoen zijn weer zes prachtige uit-

gaven verschenen, met boeiende artikelen 

van diverse schrijvers. 

De redactie was weer samengesteld uit Pe-

ter Smith en Ad Burgmans. 

Het drukwerk werd voor het tiende jaar 

verzorgd door Xerox in Venray (wederom 

dank aan Ger van Leipzig!). 

 

Ook over modernisering van onze website 

is van gedachten gewisseld. 

Hoe dan ook, er waren weer veel actuele en 

interessante berichten op te vinden, vooral 

door inbreng van Peter Smith, Geert Ho-

vens en de teamleiders. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

8. Schaakinstructie 

Ook dit seizoen gaf Henk van Gool weer 

instructie op de clubavond van 19.00 tot 

20.00 uur aan belangstellenden. 

 

9. Diversen 

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Dit gaat alle verenigingen aan. 

Daarom heeft onze club nu een Privacy 

Statement opgesteld (in te zien via onze 

website). Verder hebben alle leden een mail 

ontvangen met het verzoek om toestem-

ming voor het doorgeven van persoonsge-

gevens en publicatie van beeldmateriaal. 

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


 

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-

gelopen seizoen weer heeft ingezet voor 

onze vereniging! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

5 augustus 2018 


