
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2019 - JULI 2020 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Hoewel we enkele nieuwe jeugdleden mochten verwelkomen (dankzij de nieuwe jeugdafde-

ling, zie punt 6) is het totale aantal door verloop bij de senioren iets gezakt. 

 

Overzicht : 

 Juli 2020 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 

Totaal 67 69 65 61 61 

Senioren 60 65 61 58 58 

Jeugd 7 4 4 3 3 

 

 

2. Coronacrisis 

Het laatste deel van het seizoen werd uiter-

aard ook in de schaakwereld geheel gedo-

mineerd door het Coronavirus. 

Begin maart werd de situatie dreigend, me-

de door enkele uitbraken in de Duitse 

grenssstreek en Noord-Brabant. 

Niettemin was toen nog de verwachting dat 

de epidemie onder contrôle gehouden kon 

worden en dat het schaken er weinig hinder 

van zou ondervinden. 

Dit veranderde geheel op zondag 15 maart 

toen door het kabinet in een ingelaste pers-

conferentie werd aangekondigd dat alle 

horecagelegenheden nog diezelfde middag 

hun deuren moesten sluiten. 

Het clubleven kwam hiermee volledig tot 

stilstand. Kort daarna werden ook de com-

petities van KNSB en LiSB voortijdig 

stopgezet en werden alle toernooien afge-

last. 

Dit betekende gelukkig niet dat er niet meer 

werd geschaakt. Overal ontstonden initia-

tieven om online wedstrijden te spelen. 

Dankzij onze wedstrijdleider Geert Hovens 

ook bij onze club, waarbij gebruik werd 

gemaakt van het platform Lichess. 

Er vonden clubtoernooien plaats op dins-

dag- en donderdagavond waaraan leden van 

de Venlose en Tegelse Schaakvereniging 

konden deelnemen. 

Toen op 1 juni fysiek schaken weer werd 

toegestaan was onze clublocatie LimianZ 

helaas nog niet beschikbaar. 

Gelukkig konden we tijdelijk uitwijken 

naar De Glazenap, clublokaal van de Te-

gelse Schaakvereniging. Langs deze weg 

nogmaals dank hiervoor ! 

Vanaf 16 juli konden we weer terecht in 

ons eigen clublokaal. 

Zie ook het jaarverslag van de wedstrijdlei-

der. 

 

Wat de nabije toekomst zal brengen is ui-

teraard onzker. Op het moment van schrij-

ven (22 juli) neemt het aantal besmettingen 

weer onrustbarend toe en daarme het ge-

vaar op een tweede golf. 

De KNSB heeft besloten de KNSB-

competitie komend seizoen vooralsnog te 

laten doorgaan, maar het is de vraag of dit 

te realiseren valt. Venlo 1 zal in elk geval 

niet spelen en behoudt daarmee de plaats in 

de 1e klasse. 

 

3. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 29 augustus 

2019 in LimianZ werd bijgewoond door 26 

leden. Hierbij werd onder meer gesproken 

over clubblad (zie punt 8) en clublokaal. 

Over LimianZ waren wat klachten, maar 

deze konden worden opgelost na onder-

houd met de beheerder. 

Verder werd Gerard in ’t Veld gekozen tot 

voorzitter. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter:  

Gerard in ‘t Veld 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 



Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

Jeugdleider: 

Geert Hovens 

 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. Alleen werd de ge-

plande vergadering in april wegens Corona 

verplaatst naar mei. 

 

4. Resultaten van onze leden bij 

 toernooien elders 

• Max Warmerdam mocht bij het Tata 

Steel Chess Tournament (11 t/m 26 ja-

nuari) meedoen aan de Challengers 

groep. Dit omdat hij vorig jaar winnaar 

werd van de hoogste tienkamp. 

Hij kreeg het niet makkelijk maar door 

mooie zeges in de laatste twee ronden 

eindigde hij met een eervolle score van 

4,5 uit 13 (gedeeld 12e ). 

• Aan de weekend- en dagvierkampen 

van dit toernooi namen zoals ieder jaar 

een aantal Venlose spelers deel. Helaas 

wist geen van hen zijn groep te winnen. 

• Geert Hovens was eind oktober weer 

van de partij bij de Open Beierse Kam-

pioenschappen aan de Tegernsee. In een 

deelnemersveld van meer dan 500 spe-

lers scoorde hij 4,5 uit 9. 

• Peter Schoeber werd winnaar van het 

A74-toernooi in Tegelen op 27 decem-

ber.  

 

5. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

onze wedstrijdleider Geert Hovens. 

 

6. Jeugdzaken 

Na een lange voorbereidingstijd is in het 

najaar onder leiding van Geert Hovens en 

Gerard in ’t Veld begonnen met een eigen 

jeugdafdeling in Gemeenschapshuis De 

Maagdenberg (op donderdagen van 18.30 

tot 19.30 uur). Hier deden vijf jeugdigen 

aan mee, die ook als lid zijn aangemeld. 

Verder zijn er weer activiteiten georgani-

seerd op diverse basisscholen in Venlo. 

Hierbij wordt ook samengewerkt met de 

jeugdleiders van Tegelen en Blerick. 

 

Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van 

Limburg vond plaats op zondag 5 januari in 

Tegelen en werd gezamenlijk georgani-

seerd door de Tegelse, Blerickse en Venlo-

se Schaakvereniging. 

Joshua en Maxim Ekker werden resp. eer-

ste en tweede in categorie C. 

 

Broer Laurens werd winnaar van het Herfst 

Jeugdtoernooi in Tegelen op 20 oktober. 

 

Het 29e Theo van Spijktoernooi gepland op 

zondag 22 maart in Gemeenschapshuis De 

Maagdenberg moest helaas afgelast worden 

wegens de Coronacrisis. 

 

7. 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.  

 

8. Clubblad VSV-Vizier / website 

Tijdens de jaarvergadering werd uitgebreid 

gesproken over de vraag of de schriftelijke 

versie van het clubblad moest blijven be-

staan. Besloten werd om alle leden te vra-

gen wie het schriftelijke clubblad nog wil 

ontvangen. Ruim de helft gaf aan voldoen-

de te hebben aan de digitale versie. 

Hoe dan ook, er zijn weer vijf prachtige  

nummers uitgegeven, met heel veel mooie 

artikelen. 

De redactie bestond wederom uit Peter 

Smith en Ad Burgmans. 

Zij hebben aangegeven binnen afzienbare 

tijd hiermee te willen stoppen. Er zal dus 

naar opvolging gezocht moeten worden. 

De verzorging van het drukwerk bleef on-

gewijzigd: door Xerox in Venray. 

 

 

 



Onze website bleef actueel, vooral dankzij 

Peter Smith, Geert Hovens en de teamlei-

ders. Zie www.venlose-sv.nl. 

Er wordt gedacht over een nieuwe opmaak. 

 

9. Schaakinstructie 

Ook dit seizoen (tot aan de Coronacrisis) 

gaf Henk van Gool weer instructie op de 

clubavond van 19.00 tot 20.00 uur aan be-

langstellenden. 

 

10. Diversen 

Max Warmerdam werd gehuldigd als Ven-

loos Sportman van het Jaar tijdens het 

sportgala op 19 december in De Maaspoort. 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-

gelopen  bijzondere seizoen weer heeft in-

gezet voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

22 juli 2020 

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

