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Openingswoord  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 89 jarige Venlose Schaakvereniging. In het bijzonder 

heet ik welkom onze ereleden, Huub Borghouts, Hub van Spijk,  Bas van der Grinten en Jan op de 

Laak. Huub Borghouts is ook lid van verdienste. Ook een bijzonder welkom aan Nico van der Hoogt 

en Henk van Gool, beiden lid van verdienste.  

 

We zijn een vereniging om trots op te zijn. Maar het afgelopen jaar hebben we enkele veren verloren. 

We moesten afstand doen van ons predicaat ‘koninklijk erkend’. Voortaan is onze naam ‘Venlose 

Schaakvereniging’. Daar ga ik het nu niet verder over hebben. Dat is voldoende uitgesproken op de 

ledenvergaderingen van 24 april en 22 mei. Twee andere veren zijn we verloren door de degradatie 

van ons eerste team uit de 1e klasse van de KNSB en door de degradatie van ons tweede team uit de 

derde klasse van de KNSB. Dat is natuurlijk pijnlijk, maar we hebben veerkracht en we zullen het 

komende seizoen laten zien wat we waard zijn.  

Hoewel we dit jaar geen kampioenschap kunnen vieren van een van onze teams, hebben we wel een 

Nederlandse kampioen in ons midden. Max Warmerdam werd Nederlands Kampioen in de C-klasse 

Jeugd en kampioen in het Open NK voor de A-Jeugd. Max wil zo snel mogelijk naar de Formule 1. 

Wij steunen hem daarin van harte. 

Een bijzondere vermelding verdient ook de 1e plaats van Miki Nieczyporowski in categorie C van de 

Grand-Prix cyclus van de LiSB. Laurens Ekker werd eerste in categorie D en zijn broer Joshua werd 

eerste in categorie H. Ons eigen Theo van Spijktoernooi, dat dit jaar maar liefst 49 deelnemers telde, 

is onderdeel van deze Grand-Prix cyclus. Dat is het goede nieuws van onze jeugdafdeling. Het slechte 

nieuws is dat wij als bestuur hebben moeten besluiten om in het Ald Weishoes te stoppen met onze 

jeugdopleiding. Het aantal deelnemers is op één hand te tellen. We zien al jaren een terugloop in het 

Ald Weishoes. Ondanks allerlei pogingen om het aantal te verhogen, is dat niet gelukt. Het perspectief 

dat hierin verbetering zal optreden is er niet. We zullen de kinderen adviseren zich aan te sluiten bij de 

jeugdopleiding van de Tegelse Schaakvereniging. Tegelen heeft een bloeiende jeugdafdeling. Het is 

in het belang van jeugdige schakers dat zij met leeftijdgenoten onder goede begeleiding kunnen 

spelen. We hebben met Tegelen een goede verstandhouding. De Tegelse Schaakvereniging zal 

stimuleren dat sterke jeugdspelers die het nodig hebben in een sterkere competitie te spelen, over 

gaan naar Venlo. Wij zullen als vereniging waar mogelijk het schaken voor kinderen blijven promoten. 

Wij blijven het Theo van Spijktoernooi organiseren en onze vereniging blijft openstaan voor 

jeugdleden.  
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Ik wil nog enkele mensen in het bijzonder bedanken. Rudi van Gool voor de training aan het derde 

team. Het heeft geholpen. Ger van Leipsig voor het bijhouden van de Elo-rating en voor de 

bemiddeling naar Xerox. Peter Timmermans voor de verspreiding van het clubblad. Peter Smith en 

Albert Houwen voor de redactie van het clubblad. Rick Wagemakers voor zijn optreden als 

scheidsrechter bij diverse toernooien. Sjors Clabbers, Kim Clabbers en Albert Houwen voor de 

instructie in het Ald Weishoes en Jacques Faassen voor zijn inzet als extern coördinator van de jeugd. 

Ook dank ik mijn medebestuursleden voor hun inzet voor de vereniging.  

 

Op de agenda staan enkele punten die ik nu alvast kort wil benoemen.  

Wij nemen vandaag een nieuw Huishoudelijk Reglement aan. Een nieuw HR was nodig vanwege de 

gewijzigde Statuten, die op 22 mei jl. door de ALV zijn goedgekeurd. Het HR is in overeenstemming 

met de Statuten en regelt een aantal praktische zaken. Hub van Spijk, Henk van Gool en Jos Kempen 

hebben het bestuur geadviseerd en meegewerkt aan de totstandkoming van het Reglement. Daarvoor 

heel hartelijk dank.  

 

Een ander punt. Wij nemen vandaag afscheid van Piet Thijssen als bestuurslid. Hij is in augustus 

2002 in het bestuur gekomen. Hij was niet alleen gedurende 12 jaar een voortreffelijke 

penningmeester, maar daarnaast was hij ook 5 jaar wedstrijdleider. Wij zullen daar straks wat langer 

bij stilstaan. 

 

Zoals gebruikelijk hebben de secretaris, de wedstrijdleider, de jeugdleider en de penningmeester een 

jaarverslag gemaakt. Zij zullen dat ieder op hun eigen wijze toelichten.  

 

Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij het overlijden van Willi Schmitz. Hij was een markante 

persoonlijkheid en een opmerkelijk lid van onze schaakvereniging. Hij overleed op 21 september 2014 

op 78 jarige leeftijd.  

 

Ik open de vergadering. 

 

28 augustus 2014 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


