
Jaarverslag wedstrijdleider 2010-2011 
 

Het was een ideetje van uw wedstrijdleider. Kan ik de opzet van de interne competitie 

veranderen om het veelvuldig afmelden tegen te gaan? Is het ook mogelijk om in een 

bepaalde groep vastgeroeste spelers eens tegen anderen te laten spelen? Het naast elkaar 

hanteren van verschillende systemen zou misschien verwarrend kunnen werken. Zou het ook 

meer werk betekenen? En niet averechts werken? 

Onder het motto: niet geschoten is altijd mis, koos het bestuur – uiteraard in samenspraak met 

de leden – voor een andere opzet van de competitie. Om het geheel een hoog knuffelgehalte te 

geven werden een aantal namen voor de verschillende groepen bedacht.  

Zo gaat de topgroep verder onder de naam de Leeuwen. De leeuw is immers de koning van 

het woud en wordt gevreesd door iedereen. In deze groep namen de zes sterksten van de club 

het tegen elkaar op in een dubbele competitie. Voor hen niets nieuws dus, behalve de naam. 

Dan hebben we de Tijgers, ook niet mis hoor. Hoe verzint hij het toch, hoor ik u denken. 

Oorspronkelijk telde deze groep twaalf man, maar te elfder ure meldde zich nummer 13 (kan 

ik nog meedoen ?… uiteraard na wat passen meten in het programma).  

Dan komen we bij de ruggegraat van de vereniging. Samen hebben ze naar schatting 750 jaar 

schaakervaring, je hoeft ze niks meer te leren, het is een gezellige groep, maar je moet ze niet 

kwaad maken. Juist ja, dat zijn natuurlijk de Buffels. Ze spelen 13 ronden Zwitsers. 

De laatste groep gaat verder onder de naam Goudvinken. Ingegeven door de schaaklessen van 

Henk Suurhoff, die verschillende leden van de groep klaarstoomde voor de interne competitie. 

Dit noemde ik in het vorig jaarverslag al een gouden greep. En vink bekt toch beter dan vis!! 

 

Iedereen klaar ??  Dan kunnen we starten… 

 

Eerste cyclus 

Leeuwen: In de onderlinge duels tussen Maarten, Henk en Thijmen toonde laatstgenoemde 

zich het sterkste. Tegen de mindere goden Joop, Stephan en Geert scoorde Maarten evenwel 

100%. Henk en Thijmen lieten hier wat halve en hele puntjes liggen. Zo stond aan het eind 

van de cyclus Maarten toch weer bovenaan met 7,5 punt. Henk en Thijmen haalden 6,5 punt. 

Joop en Stefan degradeerden met 3 uit 10. 

 

Tijgers: Hier toonden Wouter Smeets (10 uit 12) en Eric Schouten (9,5) zich het sterkst voor 

Hans van Mulekom (9) en de in uitstekende vorm verkerende Jan op de Laak (8,5). 

En wie van tevoren had gezegd dat Nico, Bas en Willem er hard voor moesten vechten, zou 

op zijn minst meewarig zijn aangekeken.  

In het tijgergeweld sneuvelden Bas van der Grinten !! (3 punt)  en Willem Suilen (4). 

 

Bij de Buffels bleef het lange tijd spannend. Dick Kappert hield de zenuwen het best onder 

bedwang en greep de eerste plaats op weerstandspunten voor Sjors Clabbers. Beiden scoorden 

9 uit 13. Ron Vink, John de Laat en Martin kwamen een punt te kort voor promotie. Het 

verschil tussen nr 6 en nr 19 was slechts 1,5 punt. Daarmee was aangetoond dat de 

krachtsverschillen klein waren. 

 

Na een halve competitie bij Goudvinken begon Jos Kempen aan de play-offs met een half 

puntje voorsprong op Harrie Wuts en Harald Blankertz. Omdat Harrie Wuts de laatste 

wedstrijd verloor tegen Peter Timmermans, was de eindzege voor Jos. 

Peter Smith en Patricia van Boekhold waren the best of the rest in Goudvinken-2.  

 

 



Tweede cyclus 

 

Leeuwen: Ditmaal liet Maarten er geen gras over groeien. Hij scoorde punt na punt. Alleen de 

enige echte TIJGER kon hem eenmaal temmen. Hierdoor en ook doordat de anderen elkaars 

puntjes afsnoepten was de strijd om plek 1 al snel beslist. Eric Schouten toonde aan makkelijk 

mee te kunnen op het hoogste nivo. 

 

Tijgers: Bloedstollend was de strijd bovenin. Weliswaar kon Stefan Thijssen door zes zeges 

en vijf remises de 1e plaats niet meer ontgaan, daarachter was het reuze spannend. Willy 

Schmitz met name was uitstekend op dreef en zag pas laat favoriet als Hans Everaars, Nico 

Everaars en Hans van Mulekom langszij komen. 

 

Buffels: Tja, het verhaal van Buffalo Bas is snel verteld. Hij was toch een maatje te groot, 

maar van de andere kant hoorde je ook fluisteren .. wanneer krijg je een kans om tegen Bas te 

spelen ..toch nooit? Op eerbiedige afstand vochten John de Laat, Willem Suilen, Ger van 

Leipsig en Gerard in ’t Veld om de overige promotieplaatsen. Die plaatsen waren uiteindelijk 

voor John en Willem. 

 

Bij de Goudvinken kwam Peter Smith uit de startblokken. Had hij toch met zijn zoon een 

trainingskamp belegd??  Ook Albert Houwen toonde aan een goede leerling te zijn en maakte 

het samen met Peter Smith de favorieten Jos Kempen en Harrie Wuts lastig. Aan het eind van 

de rit mocht Harrie Wuts zich tot winnaar laten kronen. 

 

Externe competitie 

In de 1e klasse KNSB ging het standaardteam een zwaar seizoen tegemoet. Ook kwam er een 

hoop pech bij kijken, waardoor de punten steeds bij de tegenstanders terecht kwamen. En als 

je niet scoort, dan volgt het onvermijdelijke. Het 1e moet dus weer een stapje terug doen. 

Volgend seizoen wordt het team bij thuiswedstrijden in elk geval vergezeld door het 2e. 

Na het dramatisch verlopen seizoen 2009-2010 was nu wel iedereen bij de les. Na de valse 

start tegen Hoensbroek ME volgden vijf zeges, waarna ondanks de nederlaag in de slotronde 

de kampiensvlag kon worden gehesen. Chapeau !! 

Ook het derde team deed volop mee in de tweede klasse. Achter de onverslaanbare 

Heldenaren legde de ploeg beslag op de tweede plaats. 

Na de vuurdoop van het vorige seizoen lijkt het vierde de ergste schroom van zich 

afgeworpen te hebben. Weliswaar werden er geen matchpunten gescoord, maar die kansen 

komen wel. Ga zo door! 

In de avondcompetitie was er ditmaal succes voor Venlo 2 !! 

 

Uitslagen andere toernooien: 

Zomertoernooi 2010: winnaars Henk van Gool (a) en Sjef Senden (b) 

Limianz A (16 deelnemers): 1. Henk van Gool 2. Bernd Dahmen 3. Alexander Sokalsky 

Limianz B (25 deelnemers): 1. Arthur Hendrickx 2. Willem Vermulst 3. Werner Bröker 

Hemelvaarttoernooi: (23 deelnemers): 1. Joep Nabuurs 2. Joachim Guddat 3. Eric Schouten 

Rabobank Open (50 deelnemers): 1. Henk van Gool 2. Nico van der Hoogt 

3. Bas van der Grinten; ratingprijzen voor Zef Hendriks, Sjors Clabbers en Maria Rahawadan. 

Vlaaientoernooi: gewonnen door Eric Schouten 

Het gongschaaktoernooi vond helaas geen doorgang. 

 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 


