
OPENINGSWOORD                       

 

door Ad Burgmans, voorzitter (26 augustus 2010) 

 

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 

van de Koninklijk Erkende Venlose 

Schaakvereniging, die op 1 september 

zijn 85e verjaardag viert. In het 

bijzonder heet ik welkom onze 

ereleden, Huub Borghouts, Hub van 

Spijk en Bas van der Grinten. Huub 

Borghouts is ook lid van verdienste. 

Ook een bijzonder welkom aan Nico 

van der Hoogt en Henk van Gool, 

beiden lid van verdienste. Paul van der 

Sterren, erelid, Toos Kuypers en Frans 

Mertens, beiden lid van verdienste, zijn vanavond niet aanwezig. 

 

In november 2009 hebben wij afscheid genomen van Ine Wuts. Zij was 26 jaar lid van 

onze vereniging. Op deze jaarvergadering is het gepast even aan haar te denken. Wij 

zagen haar graag in ons midden. Laten we gaan staan en haar gedenken met een 

minuut stilte.  

 

Het is traditie dat de voorzitter aan het begin van de jaarvergadering in zijn toespraakje 

stil staat bij het reilen en zeilen van de vereniging. De Venlose schaakvereniging telt 

momenteel 78 leden, waaronder 16 jeugdleden. Het aantal jeugdleden is het afgelopen 

jaar helaas met 7 afgenomen. Het aantal senioren is constant gebleven. Ondanks de dip 

wat betreft het aantal jeugdleden, gaat het goed met de vereniging. Ik citeer uit de 

Limburger van 24 februari 2010. 

“Venlo draait als vereniging in z’n totaliteit voortreffelijk. Het is op dit moment 

misschien wel een van de best draaiende verenigingen van Limburg. Het ontbreekt de 

club aan niets. Een prachtig clubblad, prima website, goed presterende teams, een 

sterke interne competitie, een groot organisatorisch vermogen, jeugdig talent, kortom 

een vereniging waar eigenlijk niets op aan te merken valt. Het is dan ook niet vreemd 

dat de Venlose Schaakvereniging een van de grootste van Limburg is en dat er een 

zuigende werking van uitgaat naar de omgeving.” Einde citaat. Na zoveel lovende 

woorden van de schrijver van deze schaakrubriek, Frank Clevers, die ook voorzitter is 

van de LiSB, kun je alleen maar trots zijn.  

 

In het laatste clubblad zijn de jaarverslagen opgenomen van de secretaris, de 

wedstrijdleider, de penningmeester en de jeugdleider. Die verslagen komen zo dadelijk 

nog afzonderlijk aan de orde. Ik licht er een paar punten uit. Op de eerste plaats 

natuurlijk het kampioenschap van ons eerste team en de promotie naar de eerste klasse 

van de KNSB. Volgens Henk, de captain, zijn we toe aan deze stap en hebben we de 

kwaliteit om ons te handhaven op dat niveau. Dat Maarten Strijbos weer clubkampioen 

is geworden, is eigenlijk geen nieuws. Hij kan waarschijnlijk de kamer behangen met 



oorkondes. Maar de kampioenen van de andere teams uit de interne competitie krijgen 

natuurlijk ook de eer die hen toekomt: Hans Everaars, Jan op de Laak, Hans Leenders, 

Kim Clabbers en Jos Kempen. We hebben weer een prachtig schaakjaar achter de rug 

hebben, met mooie resultaten en mooie toernooien: het Limianz Rapid toernooi, het 

Rabobank Open, het Zomersnelschaaktoernooi en het Theo van Spijk toernooi. 

Daarnaast hebben veel leden deelgenomen aan toernooien elders in Nederland en in 

het buitenland: Blerick, Tegelen, Bergen, Horst, Roermond, Nunhem, Maastricht, 

Wijk aan Zee, Nettetal, Wenen, Praag, Bad Wiessee, Capelle la Grande, Barcelona. 

 

De Venlose Schaakvereniging is een vitale vereniging. Veel activiteit, maar ook een 

grote saamhorigheid. Het is niet alleen maar een gezellige vereniging, maar ook een 

vereniging met ambitie. Dit alles danken we aan de inzet van velen.  

Dank aan de redactie van het clubblad, Peter, Ron en Zef; dank aan Huub voor de 

verspreiding van de clubbladen, dank aan Ger voor het bijhouden van de Elo-rating; 

dank aan Stephan en Rudi voor de schaakinstructie; dank aan Henk voor de opvang en 

introductie van nieuwe leden; dank aan de jeugdcommissie Florens, Kim, Sjors, Axel, 

Henk, Jacques en Bas; dank aan het bestuur Bas, Piet, Geert en mijzelf. Zonder de 

inzet van velen zou de Venlose Schaakvereniging nooit zo goed kunnen draaien. Ik 

hoop van harte dat dit zo blijft en dat iedereen bereid is op zijn tijd zich voor de 

vereniging in te zetten als dat gevraagd wordt. 

 

Ik wens jullie een goede jaarvergadering toe. 
 


