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Openingswoord  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 87 jarige Koninklijk Erkende Venlose 

Schaakvereniging, 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 Toos 

Kuypers, Nico van der Hoogt en Henk van Gool, allen lid van verdienste.  

 

Het is geen straf om voorzitter te zijn van de Venlose Schaakvereniging. Het is een fijne club: 

gezellige mensen, die komen om te schaken, maar die het ook leuk vinden om met elkaar aan de bar 

te hangen. Voor de meesten is donderdagavond het avondje uit dat ze niet graag willen missen. De 

Venlose Schaakvereniging is een club met een grote saamhorigheid. Voor het bestuur is dat heel 

prettig, want het betekent dat veel dingen vanzelf lopen en dat er altijd wel mensen te vinden zijn die 

bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, als dat moet. Ik stel vast dat we een gezonde 

schaakvereniging zijn: we presteren op niveau, we hebben onze financiën op orde en jong en oud 

voelen zich er thuis.  

 

De Venlose schaakvereniging telde in juli 78 leden, twee minder dan vorig jaar. We tellen 11 

jeugdleden en 67 senioren. Het probleem van het teruglopend aantal jeugdleden, een trend die zich in 

2010 inzette, hebben we nog niet kunnen keren. We hebben het afgelopen jaar ingezet op de 

naschoolse opvang. Vooralsnog zonder resultaat. We gaan daar het komend jaar mee door.  

Nadat ons eerste team vorig jaar uit de eerste klasse KNSB was gedegradeerd, werd een snelle 

terugkeer in deze klasse ten doel gesteld. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Ons tweede team 

promoveerde naar de derde klasse KNSB, maar moet nu toch weer een stapje terug doen. Het derde 

team had het moeilijk in de eerste klasse LiSB. Klasse behoud was het hoogst haalbare. Het lukte 

ternauwernood. Het vierde team mag zijn ambities bijstellen nu het begonnen is punten te scoren.  

 

Maarten Strijbos is voor de 9e keer achtereenvolgend clubkampioen geworden. Maar Henk en Thijmen 

zitten hem op de huid. Ik denk dat hij dit jaar te pakken is. Geert Hovens heeft de tweede groep 

gewonnen en is daarmee onze onbetwiste tijger. Hans Leenders won de olifantengroep, Willy Schmitz 

de buffels, Gerben Oosterbaan de struisvogels en Peter Smith zong het hoogste lied bij de 

goudvinken.  

We hebben prachtige toernooien gehad: het LimianZ rapid toernooi met 42 deelnemers (winnaar Henk 

van Gool), het Vlaaientoernooi met 24 deelnemers (winnaar Bram Brassé), het RABO Open met 50 

deelnemers (winnaar Henk van Gool) en het Zomer snelschaaktoernooi met 50 deelnemers (winnaar 

Rudi van Gool. Verheugend was dat ook van buiten de vereniging veel belangstelling was voor deze 

toernooien. In dit rijtje hoort natuurlijk ook het Theo van Spijktoernooi thuis. In april namen daar 52 

kinderen aan deel.  
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Bijzonder is het om nog te vermelden dat Mart Nabuurs zijn eerste IM-norm heeft behaald. En dat 

Henk van Gool in Vlissingen heel goed heeft gepresteerd in het Hogeschool Zeeland toernooi met 6 

uit 9. 

 

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.  

 

In de voorjaarsvergadering hebben we gediscussieerd over het speelsysteem in de interne competitie: 

een halve competitie met daarna de play-off ’s voor de promotie en de degradatie. Er is de wens 

uitgesproken om groepen van 8 spelers te maken. De wedstrijdleider geeft daarop een toelichting. 

Belangrijk is ook de wens om het aantal speelvrije avonden te beperken. De laddercompetitie wordt 

weer ingevoerd. Het bijzondere is het uitgangspunt dat iedereen elke avond speelt: ofwel competitie of 

ladder. Bij een afmelding wordt er van uitgegaan dat de tegenstander deelneemt aan de ladder. Als hij 

dat niet wil, moet hij zich ook afmelden. Dus iedereen speelt, tenzij hij zich heeft afgemeld. De 

wedstrijdleider zal daar nog verder op ingaan. 

 

De Venlose Schaakvereniging is een vitale vereniging. Dit danken we aan de inzet van velen.  

Dank aan de redactie van het clubblad, Peter, Albert en Ad.  Dank aan Huub voor de verspreiding van 

de clubbladen. Dank aan Ger voor het bijhouden van de Elo-rating, en dat via hem het clubblad bij 

Xerox voordelig gedrukt kan worden. Dank aan Stephan en Rudi voor de schaakinstructie, alweer het 

zesde seizoen. Dank aan de jeugdcommissie Florens, Kim, Sjors, Axel, Henk, Jacques en Bas. Dank 

aan het bestuur Bas, Piet, Geert en Ad. 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. 

 

Tot zover mijn inleidende woorden. Ik hoop op een vlotte jaarvergadering en dat we nog wat tijd 

overhouden voor een potje schaak. 

 

23 augustus 2012 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


