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Interne competitie 
Precies op 1 september startten 36 schaakliefhebbers met de nieuwe competitie. Net als in andere 

jaren speelden de Leeuwen, Tijgers en Olifanten een halve competitie, gevolgd door een play-off.  

Bij de Leeuwen doen Dirk Bergmans en Marc van der Lee uitstekende zaken door zich te plaatsen 

voor de 1e play-off-groep ten koste van Henk van Gool. De jonge Siem van Dael is natuurlijk aan een 

geweldige opmars bezig en het clubkampioenschap gloort. Maar op titelhouder Maarten Strijbos 

staat evenwel geen maat, hij scoort 9 uit 10 en staat slechts remise toe aan Henk en Marc. 

Bij de Tijgers voltooit Miki Nieczyporowski zijn opmars door met 7 uit 10 eerste te worden. 

Bloedstollend is hier de strijd om de 2e promotieplek tussen Jan op de Laak en John de Laat. Jan staat 

een punt achter en moet deze wedstrijd winnen en dat lukt hem pas nadat John in vliegende 

tijdnood in het eindspel een fout maakt. 

Ook bij de Olifanten blijkt een jeugdlid de sterkste. Laurens Ekker scoort hier 7,5 uit 10. Gerard in ’t 

Veld volgt als 2e promovendus met 6 punten en eindigt net voor Karl Jacobitz. 

Bij de Buffels zetten Bertram Lietz en Mart Dael de toon en eindigen beiden op 9,5 uit 11. Bertram 

wordt hier 1e op basis van SB-punten. 

Op 12 januari start de 2e cyclus, wederom met 36 deelnemers. 

Ook ditmaal bleef clubkampioen Maarten Strijbos ongenaakbaar en moest slechts tweemaal 

genoegen nemen met remise, opnieuw een score van 9 uit 10. Henk van Gool en Siem van Dael 

volgen op 1,5 punt afstand. De promovendi Miki Nieczyporowski en Jan op de Laak kunnen zich 

helaas niet handhaven. 

In het najaar kende Bas van der Grinten een mindere periode, maar daar rekent hij nu mee af: met 

een score van 8 uit 10 wordt hij onbedreigd eerste. De tweede promotieplek wordt betwist tussen 

Nico van der Hoogt en Peter Schoeber, op SB-score gaat de promotieplek naar Nico. Laurens Ekker 

slaagt er hier nipt in zich te handhaven. 

De eindstand bij de Olifanten geeft goed weer wat hier de krachtsverhoudingen zijn: het verschil 

tussen de nrs 1 en 8 is slechts drie punten. De heren zijn bijzonder aan elkaar gewaagd. Nadat alle 

kruitdampen waren opgetrokken blijken Ger van Leipsig (6,5 punt) en Karl Jacobitz (6) de sterksten. 

Tenslotte is er een spannende strijd bij de Buffels. Peter Smith en Peter Timmermans scoren 8 uit 11. 

Jean Paul Joosten eindigde als eerste met 9 punten. Na verlies tegen de verrassend sterke Maria 

Rahawadan staat hij verder slechts tweemaal remise toe. Peter Smith promoveert op SB-punten. 

In januari werd de rapidcompetitie geintroduceerd. Je speelt hierbij twee wedstrijden tegen elkaar 

met een speeltempo van een half uur. Deze competitie vervangt de laddercompetitie en de eerste 

reacties zijn heel positief. Zowel de laddercompetitie als de rapidcompetitie werden dit jaar 

gewonnen door Nico van der Hoogt. 

 



Externe competitie 

Het gepromoveerde Venlo 1 slaagde erin om zich in de 1e klasse van de KNSB te handhaven. Het 

team was versterkt met GM Orlov en later in het seizoen met een aantal sterke Duitse spelers. Na 

een uitstekend seizoen eindigde het team op een knappe 4e plaats. 

Het tweede kende in de promotieklasse een beroerde start en moest tot het einde van het seizoen 

vechten voor klassebehoud. Die kwam er uiteindelijk met een minimale zege op de slotdag, hetgeen 

nog resulteerde in een vierde plek. 

Ook Venlo-3 kreeg twee nederlagen in de seizoensopening te verwerken. Na het rampseizoen 2015-

2016 en de degradatie naar de tweede klasse kwam gaandeweg de kentering en kon het team het 

blazoen enigszins oppoetsen en eindigde op plek vijf. 

En het paradepaardje dit seizoen was natuurlijk Venlo-4. Met dank aan een aantal versterkingen 

stoomde het team op naar het kampioenschap in de derde klasse van de Lisb. 

Toernooien 

Gongschaaktoernooi : 1. Bas van der  Grinten 2/3 Huub Borghouts en Miki Nieczyporowski 

Limianz Rapidtoernooi: groep A: 1. Joep Nabuurs 2. Jozef Simenon 3. Jacob Perrenet; groep B: 1. 

Miki Nieczyporowski 2. Thomas Timm 3. Hans Leenders 

Hemelvaarttoernooi: 1. Dirk Bergmans 2. Henk van Gool 3. Joachim Guddat 

Rabobank Venlo Open 

Het open kampioenschap van Venlo was dit jaar sterk bezet met maar liefst 48 deelnemers. 

Titelverdediger Henk van Gool leed twee gevoelige nederlagen. Thomas Neuer won al zijn 

wedstrijden en werd de nieuwe kampioen, voor Siem van Dael en Peter Schoeber. 

Ratingprijzen waren er voor Miki Nieczyporowski, Ger van Leipsig en Loek Veeger. 

Zomertoernooi: in de maanden juli en augustus houdt de vereniging een snelschaaktoernooi. Editie 

2016 werd gewonnen door Henk van Gool (A) en Robert Meilink en Jack Vossen (B). 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 

 


