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In mijn 2e seizoen als wedstrijdleider zette de groei van het ledenbestand 
verder door.  
We starten in september dan ook met maar liefst zeven groepen en maar liefst 
46 deelnemers. De laatste groep bestond met name uit schakers, die door 
Henk Suurhoff waren klaargestoomd om competitie te gaan spelen. Een 
gouden greep!. 
Groep 1 telde maar liefst vier personen die erg aan elkaar gewaagd waren. 
Thijmen Smith, Henk van Gool, Joop Jansen en Maarten Strijbos maakten er 
een spannende eerste cyclus van, met Maarten als uiteindelijke winnaar met 
een halfje meer dan Henk en Joop. Nico van de Hoogt slaagde erin 2,5 punt 
bij elkaar te schrapen, maar dit was niet genoeg voor handhaving. 
In de tweede groep kende uw wedstrijdleider een uitstekende start om pas in 
de tweede helft van de cyclus het iets rustiger aan te doen. In de voorlaatste 
ronde kon Bas van der Grinten met een overwinning nog langzij komen, maar 
slaagde daar niet in. Geert werd zo onbedreigd eerste. Jan op de Laak 
scoorde hier te weinig om nog een cyclus in groep 2 te spelen. 
In groep 3 was het een lange strijd tussen jongeling Willem Suilen en senior 
Huub Borghouts. Willem won eenmaal de onderlinge wedstrijd en dat was 
genoeg voor de titel.  Dick Kappert was met 1,5 punt rode lantaarndrager. 
Zef Hendriks kwam na een jaar Breda weer terug in Venlo en – veni, vidi, vici 
– won de vierde groep. Voor Karl Jacobitz waren de druiven zuur met de 
laatste plaats.  
 In groep 5 won John de Laat met een score van 7,5 punt vrij overtuigend. 
Freek Heemskerk moest erkennen dat deze groep iets te hoog gegrepen was 
en werd laatste. 
Gerben Oosterbaan  zegevierde in groep 6, ook hij scoorde 7,5 punt. Hier 
degradeerde niemand omdat Wout Ludema zich helaas wegens studie moest 
terugtrekken. 
Sjors Clabbers luisterde zijn debuut bij de senioren op met een klinkende titel 
en 8 overwinningen. Wilma Heger kon wegens ziekte de competitie niet 
afmaken. 
 
Kerstgongschaak 
Ditmaal was de Kromme Schuuver de lokatie. Er waren veertien deelnemers, 
verdeeld over twee groepen. Stephan Thijssen bleef ongeslagen in groep 1, 
Jan op de Laak werd 2e. 
Groep 2 werd een prooi voor Piet Kuntzelaers, vóór Hans Leenders. 
  
 
 
 
 



Tweede cyclus 
Met enkele mutaties kenden we met 45 deelnemers ook weer een uitstekende 
bezetting van de clubavond. Iets om trots op te zijn! 
In groep 1 liet Maarten Strijbos ditmaal er geen gras over groeien en gunde 
zijn tegenstanders slechts twee remises. Zodoende werd hij opnieuw 
clubkampioen.  
In de 2e groep waren de deelnemers goed tegen elkaar opgewassen. 
Uiteindelijk kwam Hans Everaars als winnaar bovendrijven. Groep 3 werd 
beslist door middel van play-off wedstrijden. Jan op de Laak toonde zich de 
sterkste. Hans Leenders won de titel in groep vier met een half puntje meer 
dan Gerard in ’t Veld. 
Na een spannende strijd in groep 5 ging Kim Clabbers met 6,5 punt met de 
titel heen, voor Ron Vink met 6 punt. Sjors Clabbers liep na zijn 
kampioenschap in de 1e cyclus ook ditmaal fluitend door groep 6. Na de play-
off in groep 7 bleek  Jos Kempen de sterkste. 
 
Externe competitie 
Het eerste team, uitkomend in de 2e klasse KNSB, kon ditmaal vaak met het 
sterkste team voor de dag komen en scoorde de ene na de andere zege. Na 
zes wedstrijden en evenveel zeges ging het mis tegen Veenendaal. 
Desalniettemin had het team onder leiding van Henk van Gool nog altijd twee 
punten voorsprong. In de voorlaatste match versloeg het team DJC en had 
daardoor genoeg aan een gelijkspel op de laatste dag. Ondersteund dor een 
schare supporters scoorde het eerste in Utrecht echter wederom de volle buit 
en kon zo de kampioensvlag hijsen. Op naar de 1e klasse! 
Het leek meer op een film van Hitchcock: het seizoen van Venlo-2. Alleen 
theoretisch en niet op eigen kracht kon het degradatiespook nog de laan 
worden uitgestuurd. Maar de goden waren ons gunstig gezind: Leudal 
versloeg Pionneke 2 en Btunssum handhaafde zich in de 3e klasse KNSB. Met 
de schrik vrij! 
Venlo 3 deelde zowat in de malaise van het tweede door slechts het zwakke 
De Zwarte Pionnen uit Roermond voor zich te houden. 
Tenslotte het dapperste team van Venlo: Venlo 4! Qua ervaring nog zo groen 
als een blaadje, maar voor niemand bang. Wie zeurt er nog over punten dan! 
De teams die deelnamen aan de avondcompetitie konden ditmaal geen gooi 
doen naar het kampioenschap. Blerick zette beide viertallen met 3-1 aan de 
kant en greep de titel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limianz Rapid 
Op zaterdag 20 maart vond het jaarlijkse Rapid-toernooi plaats, met 47 
deelnemers iets minder bezet dan vorig jaar. In categorie A legde Henk van 
Gool met maar liefst 7 uit 7 beslag op de titel, voor Alexander Sokalsky met vijf 
punt. Narcis Sofic, Geert Hovens en Vladimir Vovchik deelden de plaats 3-5. 
In de B-catergorie waren het de Brabanders Nol Heinemans (1e), Harm Fortuin 
en Frans Voets (2e en 3e) die de prijzen verdeelden. Kim Clabbers en Jan op 
de Laak werden 4e en 5e. 
 
 
Rabobank Open 
Zeer verheugend was het feit dat het aantal deelnemers van vorig zelfs nog 
werd overtroffen met 47 deelnemers in totaal. Henk van Gool wankelde in 
ronde vier, maar maakte verder geen fout meer en met 6,5 punt prolongeerde 
hij zijn titel. Bas van der Grinten en Piet Thijssen werden 2e en 3e. In de 
ratingcategorie tot 1800 won Willem Suilen de titel met 4½ punt voor Jan op 
de Laak, Jos Rongen en Willy Schmitz. 
 


