
JAARVERSLAG 

WEDSTRIJDLEIDER 

door Geert Hovens 

Bijna niemand heeft het er ooit over. 

Vergeet je niet iets meneer de 

wedstrijdleider als je het jaarverslag 

opstelt. Ja,ik weet het wel. Het 

Zomersnelschaaktoernooi valt een 

beetje tussen wal en schip. Het is nog 

bezig als uw wl zijn jaarverslag maakt 

en net afgelopen als de jaarvergadering 

plaatsvindt. Dat maak ik dus nu goed en 

wel als volgt. De winnaars van het 

zomersnelschaak 2013 waren Dirk 

Bergmans en Pim Lammes. Over de 

winnaars van de editie 2014 kan ik nu 

nog niks zinnigs zeggen, maar bij de 

jaarvergadering zal ik dat ruimschoots 

goedmaken. Afgesproken? 

De eerste helft van het seizoen 2013-

2014, beginnend op 29 augustus 2013 

….. 

…. laat zich als volgt samenvatten. 

Maarten Strijbos kent geen genade en 

de ene naar de andere LEEUW moet 

zich nederig onderwerpen aan zijn 

suprematie. Slechts Eric Schouten 

slaagt erin een potje remise te maken, 

de anderen sneuvelen volledig. De 

nieuwe Tegelse TIJGER Max 

Warmerdam (uw wl doet nederig 

afstand van deze titel) kondigt aan dat 

hij de sprong naar de LEEUWEN gaat 

maken door de andere tijgertjes te 

temmen. Geert Hovens en Marc van der 

Lee zijn blij met een remise. Bij de 

OLIFANTEN gaat het gelijk op en 

zegeviert kersvers bestuurslid Gerard in 

’t Veld. Buffalo Bill (titel bedacht door 

Bas van der Grinten toen deze de 

experiment groep met deze naam won) 

werd Karl Jacobitz, met 7,5 punt als 

aanvoerder van de kudde. Harrie Wuts 

won bij de STRUISVOGELS. 

Verrassend in de externe competitie 

was de (alsnog) promotie van het 2e van 

de zondag naar de zaterdag. Meer en 

verder reizen, maar ook gezellig bij 

thuiswedstrijden in de Bantuin. De 

resultaten vielen tegen conform 

verwachting. Uitschieter voor het 2e 

was een knappe 4-4 bij Pionneke. Het 

1e startte met 3 nederlagen. Nee, het 

positieve nieuws komt van onze Lisb-

teams. En dan met name het 4e. Wat 

een ongekende weelde: 2 x 4-0 winst en 

Jacqueline Verplakke 2 uit 2. Die is 

duidelijk de GOUDVINKEN ontgroeid. 

De tweede helft. 

Max slaagt erin om tweemaal de 

tigvoudige clubkampioen Maarten te 

verslaan, maar komt op het eind toch 

een half puntje te kort om Maarten van 

zijn overwinning en 11e titel af te 

houden. Geert Hovens (jawel!) wordt 

met het zweet in zijn handen 1e bij de 

TIJGERS MET 0,75 sb verschil. John 

de Laat won bij de OLIFANTEN met 

eveneens sb-voorsprong op Ger van 

Leipsig. De grote KNUFFELBUFFEL 

Mart Dael hield met een half punt 

voorsprong Boeb Jacobs af van de titel. 

En Jean-Paul Joosten regeerde bij de 

STRUISVOGELS. Tenslotte werd Nico 

van der Hoogt de ladder kampioen. 

Extern begon het eerste toch punten te 

pakken maar het was net niet genoeg 

voor  handhaving. Fraai waren de 

overwinningen van Maarten op Paul 

van der Sterren en Joep op Ruud 

Janssen. Het tweede probeerde 

amechtig het tij te keren, maar moest al 

voor het einde van de competitie de 

degradatie aanvaarden. Op Limburgse 

bodem kunnen het derde en vierde 



terugkijken op een geslaagd seizoen. 

Met perspectief voor de komende jaren. 

Het Venlo Open werd gewonnen door 

… Henk van Gool. 

Dan de droge cijfers voor het 

nageslacht (de derde helft): 

Intern, 1e cyclus: 

Leeuwen 1. Maarten Strijbos 9,5 uit 10; 

2.Erik Schouten 6 punt 

Tijgers 1. Max Warmerdam 9 uit10; 2. 

Peter Schoeber 6 punt 

Olifanten 1. Gerard in ’t Veld 6,5 uit 

10; 2. Hans Leenders 6 punt 

Buffels 1.Karl Jacobitz 7,5 uit 10; 2. 

Bertram Lietz 6 punt 

Struisvogels 1. Harrie Wuts 7 uit 9; 2. 

Peter Smith 6 punt 

Intern, 2e cyclus: 

Leeuwen 1. Maarten Strijbos 7,5 uit 10; 

2. Max Warmerdam 7 punt 

Tijgers 1. Geert Hovens 6,5 uit 10; 2. 

Bas van der Grinten 6,5 punt 

Olifanten 1. John de Laat 6,5 uit 10; 2. 

Ger van Leipsig 6,5 punt 

Buffels 1. Mart Dael 7,5 uit 10; 2. Boeb 

Jacobs 7 punt 

Struisvogels 1. Jean Paul Joosten 8 uit 

9; 2. Jos Kempen 6 punt 

Extern: 

KNSB 1e klasse B: Venlo 1 9e met 6 

matchpunten 

KNSB 3e klasse H: Venlo 2 10e met 3 

matchpunten 

LiSB 1e klasse B: Venlo 3 3e met 9 

matchpunten 

LiSB 3e klasse A: Venlo 4 3e met 8 

matchpunten 

Venlo Open: 1. Henk van Gool 6,5 uit 

7, 2. Maarten Toll en 3. Nico van der 

Hoogt ieder met 5 punt, ratingprijzen 

voor John de Laat, Martin Dael en Jos 

Kempen 

Limianz Rapid toernooi: 1e werden 

Jozef Simenon (A) en Jose Alonso (B) 

Hemelvaart-toernooi: gewonnen door 

Joachim Guddat 

Vlaaientoernooi: gewonnen door 

Dimitrios Loutragotis 

Dan de absolute ELOHEERSER: de 

clubrating van Max Warmerdam steeg 

van 1900 naar 2077.  

Hij heeft inmiddels een KNSB-rating 

van 2244. 

 

Hopelijk ben ik niets of niemand 

vergeten …. 

UW WEDSTRIJDLEIDER 

……..GEERT HOVENS 


