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Openingswoord  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 90 jarige Venlose Schaakvereniging. In het bijzonder 

heet ik welkom onze ereleden, Huub Borghouts, Hub van Spijk, Bas van der Grinten, Piet Thijssen 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.  

 

Onze 90e verjaardag vieren we in stilte. Over 10 jaar bestaan we 100 jaar en dat is uiteraard reden 

voor een groot feest. Ik stel me voor dat we dan een jaar lang jubileumactiviteiten hebben en dat we 

op tijd beginnen om daarvoor te sparen. Moeten we dan nog 10 jaar wachten, voordat we een feestje 

krijgen? Nee. Vorig jaar hebben we een gezellige en leerzame avond gehad met Paul van der Sterren. 

Het bestuur wil proberen om ook dit jaar iemand uit de schaakwereld te vinden voor een gezellige en 

leerzame avond. Zodra we hierover meer weten, wordt dit bekend gemaakt. We nodigen ook jullie uit 

om met goede ideeën te komen. 

Ondanks onze hoge leeftijd, zijn we een vitale vereniging. In de interne competitie wordt beestachtig 

geschaakt. De roofdieren laten hun tanden zien en jagen op hun soortgenoten als waren het 

prooidieren. De kuddedieren zijn minder bloeddorstig, maar zijn erg gesteld op de hiërarchie in de 

kudde en leveren daarvoor strijd op leven en dood. Bij de struisvogels zijn er die de kop in het zand 

steken, maar anderen wagen zich tussen de buffels en de olifanten. In het jaarverslag van de 

wedstrijdleider worden deze gevechten plastisch beschreven. 

In de externe competitie hebben alle teams zich kunnen handhaven in hun klasse. Dat is absoluut niet 

slecht. Natuurlijk hadden we gehoopt dat het eerste en het tweede team hun degradatie van vorig jaar 

ongedaan zouden maken, maar we moeten accepteren dat we daar blijkbaar nog niet sterk genoeg 

voor zijn. We kunnen terugzien op goed bezette toernooien: het Theo van Spijk jeugdtoernooi, het 

LimiaZ Rapid toernooi, het Rabo Venlo Open toernooi en het Venlo Zomer Snelschaak toernooi. 

 

We hebben het afgelopen jaar met bijzondere belangstelling de schaakverrichtingen van Max 

Warmerdam gevolgd. Intern streed hij mee voor het clubkampioenschap, maar moest Maarten Strijbos 

nog voor zich dulden. Hij werd in mei Nederlands kampioen van de jeugd t/m 16 jaar. Daarnaast 

speelde hij op vele toernooien in binnen- en buitenland. Vorige week nog in Wenen, waar hij bijna een 

IM-norm haalde. Omdat zijn elo-rating nu boven 2300 ligt, mag hij de titel van Fide-Meester 

aanvragen. De Tegelse en Venlose Schaakvereniging kunnen trots zijn op zo’n talent in hun midden. 
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Onze verwachtingen zijn hooggespannen voor het komende jaar. Dat geldt trouwens ook voor Siem 

van Dael, die dit jaar intern in Venlo gaat meespelen.  

In het jaarverslag van onze secretaris staat een overzicht van de deelname van onze leden aan 

allerlei toernooiden in binnen- en buitenland. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen.  

 

Een minder leuk bericht is dat het bestuur enkele weken geleden per aangetekende brief het 

lidmaatschap van Stephan Thijssen heeft opgezegd. De reden is dat hij al geruime tijd zijn contributie 

niet betaalt en niet reageert op herhaalde aanmaningen van de penningmeester en evenmin op 

brieven van de voorzitter. Hij neemt geen telefoon op en op e-mails reageert hij niet. Hij had het recht 

tegen het besluit in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering, maar dat heeft hij niet gedaan. 

Wij betreuren dat het zover heeft moeten komen, maar wij vinden het een juiste beslissing.  

 

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 

mijzelf voor de redactie van het clubblad. Ook dank ik mijn medebestuursleden voor hun inzet voor de 

vereniging.  

 

 

Ik open de vergadering. 

 

27 augustus 2015 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


