
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2018 - JULI 2019 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Het ledenaantal is afgelopen seizoen redelijk stabiel gebleven. 

 

Overzicht : 

 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2015 

Totaal 69 69 65 61 61 

Senioren 64 65 61 58 58 

Jeugd 5 4 4 3 3 

 

 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

Bij de algemene vergadering op 30 augus-

tus 2018 in LimianZ (bijgewoond door 22 

leden) trad Ad Burgmans terug als voorzit-

ter na 12 jaar deze functie vervuld te heb-

ben. Voor zijn verdiensten werd hij be-

noemd tot lid van verdienste. 

Helaas werd voor hem geen opvolger ge-

vonden waardoor de voorzitterstaken zullen 

worden waargenomen door Gerard in ’t 

Veld en Bas van der Grinten. 

Verder werden Geert Hovens en Bas van 

der Grinten herkozen als bestuurslid. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter:  

[vacant] 

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 

deden mee aan de Europese Jeugdkam-

pioenschappen van 19 t/m 30 augustus 

2018 in Riga. Max haalde een mooi 12e 

plaats in categorie 18, Siem werd 37e in 

categorie 14. 

• Bernd Schäfers won begin oktober het 

EVA Hauptturnier in Württemberg, 

waarbij ook Joachim Girbig en Heinz 

Dittmann van de partij waren. 

• Max Warmerdam werd 2e bij het Open 

Limburgs snelschaakkampioenschap in 

Stein op 1 december. Siem van Dael 

werd 6e . 

•  Bij het zeer sterk bezette Hoogeveen 

Open in oktober bereikte Max een eer-

volle 17e plaats. 

• Na een onderbreking van enkele jaren 

was Geert Hovens in november weer 

van de partij bij de Offene Internationa-

le Bayerische Meisterschaften in Bad 

Wiessee. Hij scoorde 4,5 uit 9 en ein-

digde daarmee op plaats 222. 

• Bij het Word Youth Chess Champion 

ships Open in oktober in Haldiki (Grie-

kenland) eindigde Siem op plaats 32 

(van 137). 

• Medio december haalde hij een mooi 5e 

plaats bij het New Chess Brains Turnier 

in Hamburg. 

• Bij het A74 toernooi in Tegelen op 27 

december waren vele VSV-leden van de 

partij. 

• Siem en Max waren weer actief bij het 

Schaakfestival Groningen eind decem-

ber. Max haalde een prachtige 5e plaats 

in de sterke Hoofdgroep en Siem de 4e 

plaats in de Compactgroep. 

• Siem begon 2019 zeer succesvol: hij 

won zowel het Nieuwjaarstoernooi in 

Roermond op 6 januari als het Open 



Noord-Limburgse snelschaakkampioen-

schap op 19 januari in Horst. 

• Bij het Tata-toernooi in januari leverde 

Max Warmerdam een topprestatie door 

de Toptienkamp te winnen. Hierdoor 

mag hij volgend jaar bij de Challengers-

groep meedoen. 

• Aan de Tata-vierkampen (weekend en 

doordeweek) namen weer een flink aan-

tal Venlose spelers deel. 

• In februari bezochten Max en Siem met 

behoorlijk resultaat toernooien in Plov-

div, Capelle-la-Grande en Moskou. 

• Beiden waren ook present bij het Euro-

pees Individueel Kampioenschap in 

Skopje, eind maart. Zij presteerden daar 

behoorlijk. 

• Vervolgens stond voor hen het NK 

Jeugd in Assen (categorie A) op het 

programma. 

Zij deden het uitstekend met een tweede 

(Max) en derde (Siem) plaats. 

Kampioen werd Liam Vrolijk. 

• Daarna ging Max door naar het kolossa-

le Grenke Open in Karlsruhe (2000 

deelnemers !) waar hij een eervolle 48e 

plaats behaalde met 6,5 uit 9. 

• De drie broers Ekker deden mee aan het 

Koningstoernooi in Blerick op 5 mei. 

Laurens won de gecombineerde ABC-

groep. Joshua en Maxim werden in de 

D-groep resp. 3e en 4e . 

• Aan het Blerick Open (7 maandagen, 

slot op 6 mei) deden weer diverse Ven-

lose mee. Een mooie tweede plaats was 

er voor Peter Schoeber met 5,5 punt. 

Daarnaast deden Peter Timmermans en 

Peter Smith het ook prima met resp. 4 

en 3,5 punt. 

• Door zijn goede score in de meester-

klasse van de KNSB-competitie (als 

speler van MuConsult Apeldoorn) haal-

de Max Warmerdam in mei zijn eerste 

grootmeester (GM)-norm ! 

• Siem van Dael behaalde een mooie 6e 

plaats bij het Persoonlijk Kampioen-

schap van Noord-Brabant in Eindhoven 

eind mei. 

• Bij het sterke Open Kampioenschap van 

Utrecht begin juni werd Max gedeeld 

eerste met 5 uit 6 en eindigde Siem op 

een 19e plaats. 

• Joep en Mart Nabuurs schaakten en 

dronken weer mee bij de kroegenlopers-

tocht op 1 juni in Noorbeek. 

Hun team (“Kanoniek Ensemble”) ein-

digde op de tweede plaats. 

• Tijdens het pinksterweekend (7 t/m 10 

juni) vond weer het Limburg Open in 

Maastricht plaats met bijna 500 deel-

nemers ! Zes VSV-spelers waren hierbij 

actief. 

Max Warmerdam haalde in de A-groep 

een prachtige 10e plaats met 5 uit 7 (met 

o.a. een zwaarbevochten remise met 

Jorden van Foreest). Hiermee werd hij 

ook Limburgs Kampioen 2019. 

Siem van Dael scoorde in deze groep 4 

punten.  

Peter Schoeber werd kampioen bij de 

Veteranen (60+).                   

De overige Venlose spelers waren Lau-

rens Ekker, Joshua Ekker en Geert Ho-

vens. 

• Bij het HSC / De Legibus open week-

endtoernooi in Helmond eind juni weer 

succes voor Max. Hij werd eerste met 

7,5 uit 9. 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

onze wedstrijdleider Geert Hovens. 

 

5. Jeugdzaken 

Net als vorig jaar zijn er weer activiteiten 

georganiseerd op diverse basisscholen in 

Venlo (o.a. de Talentencampus en de 

School aan de Vijver), onder meer in het 

kader van Koningsdag. 

De bedoeling is om zo jeugdleden te wer-

ven voor een nieuw op te richten jeugdaf-

deling in Gemeenschapshuis De Maagden-

berg. 

 

 



Het 28e Theo van Spijktoernooi op zon-

dag 17 maart in Gemeenschapshuis De 

Dörpel werd voor het eerst onder leiding 

van Gerard in ’t Veld georganiseerd. Met 

40 deelnemers (waarvan weer veel uit 

Duitsland) was het een goed geslaagd eve-

nement. 

De winnaars waren: 

Cat. GH: Atal Faizi (Mönchen-Gladbach) 

Cat. EF: Moritz Schott (M-Gladbach) 

Cat. D: Joshua Ekker (Tegelen) 

Cat. ABC: Ties Dumont (Voerendaal) 

De verenigingsprijs was ook nu weer voor 

de Tegelse 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 

Ook dit seizoen zijn weer zes mooie uitga-

ven verschenen, met vele interessante bij-

dragen. 

De redactie was weer samengesteld uit Pe-

ter Smith en Ad Burgmans. 

Het drukwerk werd weer verzorgd door 

Xerox in Venray. 

 

Onze website was steeds actueel, 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. 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-

gelopen seizoen weer heeft ingezet voor 

onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

28 juli 2019 

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

