
Jaarverslag wedstrijdleider seizoen 2011-2012 
 

Nadat vorig jaar bij wijze van experiment de Buffels volgens het Zwitsers systeem was gespeeld, 

starten we dit jaar met 6 groepen (halve competitie) en play-offs. Dit bevalt over het algemeen goed. 

 

Interne competitie najaar 2011 

Leeuwen: De competitie was een nekrace tussen Maarten Strijbos, Henk van Gool en Thijmen Smith. 

Eindstand: 1 Maarten 7,5 uit 10 (35,25 SB); 2. Henk van Gool 7,5 (35 SB); 3. Thijmen Smith 7. 

Tijgers: Hier ging de strijd tussen Bas van der Grinten en Wouter Smeets. Doordat Bas anderhalf punt 

scoorde in de onderlinge ontmoetingen wist hij Wouter in de eindstand een half puntje achter zich te 

houden. 

Olifanten: De strijd ging hier tussen Zef Hendriks, Ger van Leipsig en Sjors Clabbers. Zef had de 

zenuwen het meest onder bedwang en werd 1e voor Ger en Sjors. 

Buffels: Toen de kruitdampen hier waren opgetrokken kwam Karl Jacobitz als eerste uit de bus voor 

Mart Dael en Gerard in ‘t Veld. 

Struisvogels: Freek Heemskerk was hier nagenoeg onverslaanbaar en eindigde met 8,5 punten ruim 

op de 1e plek voor Toos Kuijpers en Gerben Oosterbaan. 

Goudvinken: Jos Kempen voerde een ware strafexpeditie uit: 9,5 uit 10. Alleen de nr 2 Albert 

Houwen werd een halfje gegund. 

 

Interne competitie voorjaar 2012 

Leeuwen: Ditmaal liet Maarten er geen gras over groeien en scoorde 9 uit 10. Henk van Gool volgt op 

eerbiedwaardige afstand en legt met 6,5 punt beslag op de 2e plaats. 

Tijgers: Doordat Hans van Mulekom en Stephan Thijssen zich terugtrokken was het een beetje passen 

en meten. Geert Hovens eindigde onbedreigd op de 1e plaats met 9 uit 11. Tweede werd Nico van 

der Hoogt met 7 punten. 

Olifanten: Hans Leenders wist deze cyclus als winnaar af te sluiten met 6,5 punt. Ron Vink werd 2e 

met 5,5 punt. 

Buffels: Willy Schmitz torende hier met 9 punt boven iedereen uit. Gerard in ’t Veld werd 2e met 6 

punten.  

Struisvogels: Gerben Oosterbaan was uitstekend op dreef en werd 1e met 8,5 punten voor Jean Paul 

Joosten met 7 punten. 

Goudvinken: Peter Smith legde beslag op de 1e plaats met 7 uit 8. Peter Timmermans werd 2e met 

5,5 punten. Doordat deze groep slechts uit 5 personen bestond waren er nogal wat vrije avonden.  

 

Clubkampioen werd Maarten Strijbos. 

 

Limianz Rapidtoernooi  2012 

Groep A: 1. Henk van Gool 2. Joep Nabuurs 3. Joachim Guddat 

Groep B: 1. Bram Brassé 2. Nol Heinemans 3. Ad Burgmans 

 

Rabobank Venlo Open 2012 

1. Henk van Gool 2. Geert Hovens 3. Dirk Bergmans 

Ratingprijzen waren er voor Paul Peters, Guido Boots en Peter Timmermans.  

 



Natuurlijk moet ik op deze plaats ook noemen het Gongschaaktoernooi, op 2e Kerstdag, het 

Hemelvaarttoernooi  en het Vlaaientoernooi. 

Extern moest Venlo 1 dit jaar na de degradatie uit de 1e klasse weer de strijd aangaan om te 

proberen opnieuw kampioen te worden. Dat lukte uiteindelijk niet met een verdienstelijke 4e plek. 

 

Venlo 2 was er het vorig eindelijk in geslaagd het kampioenschap in de promotieklasse van de Lisb te 

grijpen. Landelijk acteren op de zaterdag viel echter niet mee. Herhaaldelijk liet men dure punten 

liggen en op de slotdag viel door een minimale nederlaag het doek. Kortom het komend jaar speelt 

Venlo-2 weer op de vertrouwde Limburgse bodem. 

 

Venlo 3 had vorig jaar goed gepresteerd met een 2e plek tot gevolg, hetgeen resulteerde in promotie 

naar de 1e klasse LiSB. Dat betekende natuurlijk zware tegenstand en bovendien een uitbreiding van 

het team naar 8 personen.  Een zwaar seizoen eindigde met een 7e plek. 

 

Venlo 4 deed het heel aardig nadat het team het jaar ervoor nog geregeld oorwassingen kreeg. De 

eerste puntjes (2 x gelijk) werden binnengehaald en het team eindigde op de 7e plaats in de 3e klasse. 

 

Er waren twee vriendschappelijk ontmoetingen met Schachgemeinschaft Nettetal, die zeer geslaagd 

mogen worden genoemd. De wedstrijd in Venlo werd een overwinning voor de gasten, waarna de 

ontmoeting in Hinsbeck met een Venlose zege werd afgesloten. 

 

Het schaakjaar wordt zoals altijd afgesloten met het Zomersnelschaaktoernooi. 

 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 


