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Interne competitie najaar 2014 
In september begonnen 36 schakers aan de nieuwe competitie verdeeld over 5 groepen.  Bij de 
Leeuwen was natuurlijk de vraag of Max Warmerdam meteen door zou stoten naar de absolute top, 
dat wil zeggen boven Maarten Strijbos eindigen in de competitie. Dat lukte niet, onderweg verloor 
Max nog twee halfjes. Het afhaken van Eric Schouten was een aderlating, maar desondanks vochten 
Bas van der Grinten, Dirk Bergmans en Henk van Gool fel om een plek in de hoogste play-off-groep. 
Uiteindelijk redde Henk het niet, maar handhaafde zich makkelijk door de 2e groep te winnen. 
Peter Schoeber degradeerde naar de Tijgers. 
 
Bij de Tijgers waren er op voorhand 3 kanshebbers voor de twee promotieplaatsen: Nico van der 
Hoogt, Jan op de Laak en Marc van der Lee.  In de onderlinge wedstrijden hielden Jan en Marc zich in 
evenwicht en moest Nico zich tevredenstellen met een remise tegen Jan. Marc en Jan haalden 7 
punten en promoveerden.  In de 2e play-off-groep eindigden Karl Jacobitz en Sjraar Munten op de 
plaatsen 7 en 8 en degradeerden daarmee naar de Olifanten. 
 
Dan zijn we bij de Olifanten aanbeland. Na een moeilijke start zette Huub Borghouts orde op zaken 
en toonde aan de sterkste te zijn. Voor plek twee waren Dick Kappert en Hans Leenders in de running 
en Hans slaagde erin een halfje meer te verzamelen.  Onderaan konden Mart Dael en Boeb Jacobs 
zich niet handhaven en aanvaarden derhalve de terugtocht naar de Buffels. 
 
Bij de zo onvolprezen trouwe Buffels maakte de sympathieke Paul Cladder zijn opwachting. De strijd 
met Jean Paul Joosten en Piet Kuntzelaers verloor hij met millimeters en zo mochten JP en Piet  het 
opnieuw gaan proberen bij de Olifanten. Peter Timmermans haalde 4,5 punt en handhaafde zich, 
waardoor Jos Kempen en Harry Wuts degradeerden naar de Struisvogels. 
 
Enigszins verrassend bij de Struisvogels was toch wel dat de zeer ervaren Gerben Oosterbaan de 
jonkies Albert Houwen (7,5 punt) en Peter Smith (7) voor zich moest dulden.   
 

Interne competitie voorjaar 2015 
Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Zou Maarten onverstoorbaar doorgaan richting zijn 12e 
clubkampioenschap? Of licht Max hem beentje? Misschien was de 1e onderlinge pot  wel beslissend, 
in ieder geval een ‘Vorenscheidung’. Kennelijk was Maarten niet van plan het spannend te maken, 
want hij stond slechts tweemaal een remise toe. Maarten werd dus opnieuw clubkampioen. 
Onderaan was het spannend om de 2e degradatieplaats,het reglement wees Marc van der Lee als 
slachtoffer aan. Jan op de Laak redde het niet en werd laatste. 
 
Bij de Tijgers stak Nico van der Hoogt er ditmaal met kop en schouders bovenuit. Peter Schoeber 
werd op gepaste afstand 2e. Doordat er voor de competitie enkele uitvallers waren, mocht o.a. Karl 
Jacobitz ditmaal opnieuw testen of hij Tijgerwaardig was. Weliswaar liet hij Ger van Leipsig achter 
zich, maar met 3,5 punt slaagde hij er niet in zich te handhaven. 
 
Zelden was het bij de Olifanten zo spannend bovenin. Ook hier moest uw wedstrijdleider het 
reglement raadplegen. Ron Vink werd 1e en Dick Kappert 2e, voor Robert Meilink die ook 6 punten 
behaalde. In play-off-groep 2 kwamen Jean Paul Joosten en Miki Nieczyporowski net tekort om zich 
te handhaven. 
 
Bij de Buffels toonde de teruggekeerde Bertram Lietz zich de sterkste samen met Boeb Jacobs. De 
gepromoveerde Struisvogels Peter Smith en Albert Houwen sprokkelden wel punten bij elkaar maar 
te  weinig om het verblijf bij de Buffels te verlengen. 



  
Helaas werden de Struisvogels geconfronteerd met uitvallers. Gerben Oosterbaan won deze groep 
op SB-punten van Jos Kempen. 
 

Samenvattend: 

Kampioenen Najaar 2014: 
Maarten Strijbos, Marc van der Lee, Huub Borghouts, Jean Paul Joosten en Albert Houwen 
Kampioenen Voorjaar 2015: 
Maarten Strijbos, Nico van der Hoogt, Ron Vink, Bertram Lietz en Gerben Oosterbaan. 
 

Ladderkampioen van het seizoen 2014-2015 werd opnieuw Piet Thijssen na ettelijke robbertjes 

vechtschaak met Nico van der Hoogt. 
 

Uitslagen Externe wedstrijden: 
Venlo  1: 7e in de 2e klasse D van de KNSB 
Venlo 2:  5e in de promotieklasse van de Lisb 
Venlo 3:  3e in de 1e klasse A van de Lisb 
Venlo 4:  4e in de 3e klasse van de Lisb 
 
Een team bestaande uit Dirk Bergmans, Geert Hovens, Joop Jansen en Kim Clabbers namen deel aan 
de rapidcompetitie van de Lisb en behaalden in de finale een kleine 2e prijs in groep 2. 
 

Toernooien 
Ons gongschaaktoernooi – dit jaar voor het eerst op de laatste clubavond van het jaar – werd 
gewonnen door Max Warmerdam, voor Henk van Gool en Dirk Bergmans. 
 
Uitslagen van het Limianz-rapidtoernooi  
Groep A: 1.Jozef Simenon, 2. Eduard Coenen, 3. Henk van Gool 
Groep B: 1. Paris Loutragotis, 2. Roland Robinson, 3. Jan op de Laak 
 
Het Hemelvaart-toernooi werd gewonnen door Max Warmerdam. 
 
Uitslag Rabobank Venlo Open: 

1. Henk van Gool 
2. Max Warmerdam 
3. Maarten Tol 

Ratingprijzen waren er voor Robert Meilink, Jos Rongen en Niek Sijbers. 
 
 
Tenslotte vermeld ik dat Max Warmerdam ratingkampioen van dit seizoen is geworden met een 
stijging van maar liefst 98 punten (van 2077 naar 2175). 
 
 
Geert Hovens, wedstrijdleider 
 


