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Interne competitie  

Op 7 september ging de nieuwe competitie van start in vier groepen met in totaal 36 deelnemers. De 

Leeuwen waren erg aan elkaar gewaagd. Ook Maarten liet ditmaal enkele punten liggen, waardoor 

Henk en Siem lang hem op de hielen bleven. Uiteindelijk won Maarten toch de groep,ditmaal 

weliswaar op SB-punten. Henk werd 2e, Siem 3e. Bij de Tijgers werd de dienst uitgemaakt door Peter 

met 8 zeges en 1 remise (tegen Miki). De 2e promotieplek is een prooi voor Miki die slechts 1 

nederlaag leed naast de genoemde remise. De Olifanten-groep werd gewonnen door John, die met 7 

zeges en 2 remises overtuigde. Op 1,5 punt afstand legt Dick  beslag op de 2e promotieplek. Tenslotte 

de Buffels: hier trekt Sjraar aan het langste eind, hij blijft Abdul een halfje voor. 

De 2e cyclus startte op 4 januari met maar liefst 40 schakers. Clubkampioen Maarten bleek in deze  

punten-afsnoep-competitie van de Leeuwen vrijwel onverstoorbaar en eindigde zodoende op de 1e 

plaats, ver voor Dirk (2e) en Henk. Dat betekende ook dat hij Clubkampioen blijft. Bij de Tijgers waren 

de heren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was het Hans (van Mulekom) die hier de 1e plek voor 

zich opeiste, voor de verrassende Robert. De Olifanten-groep werd gewonnen door Laurens met een 

punt voorsprong op Frans en Bernd. Bij de Buffels werd Jean Paul onbedreigd 1e. Jochen volgde op 

anderhalf punt.  

In de rapidcompetitie 2017-2018 werden in totaal 74 minimatches gespeeld. Peter Schoeber en Nico 

van der Hoogt vochten een verbeten gevecht uit en Peter eindigde bovenaan de ranglijst en mag zich 

Mr. Rapid noemen. 

Externe competitie  

Venlo 1 kende een miserabele start van het seizoen in de 1e klasse van de KNSB met nul uit drie. 

Daarop volgde een nipte thuisoverwinning tegen Roosendaal en twee kleine zeges erachteraan. 

Uitgerekend tegen het sterk Sas van Gent werd handhaving veiliggesteld. In de eindstand vinden we 

Venlo-1 terug op plaats 6. Ook Venlo-2 kende, ondanks versterking, in de promotieklasse van de Lisb 

een beroerde start. Die werd evenwel ruimschoots goed gemaakt en het team eindigde, na 

puntenaftrek en de zege op de slotdag tegen het zwakke Gess, op plek 6. Venlo-3 was het aan zijn 

stand verplicht om kampioen te worden in de 2e klasse. Dat deed het dan ook door zijn eerste 5 

wedstrijden te winnen en toen was de titel al een feit. In diezelfde klasse speelde het mixteam 

Venlo/Schaakvelden en eindigde op plek 6.  

Miki Nieczyporowski is in het jaar 2017-2018 diegenen met de hoogste toename van ratingpunten, 

hij behaalde een plusscore van 62 punten. 

  



Toernooien  

Gongschaaktoernooi : 

Groep A: 1. Henk van Gool 2. Miki Nieczyporowski 3. Bernd Schäfer  

Groep B: 1. Hans Leenders 2. Ad Burgmans 3. Piet Kuntzelaers  

Limianz Rapidtoernooi  

Groep A: 1. Henk van Gool 6½  2. Dirk Bergmans 5  3. Narcis Sofic 4,5   

Groep B: 1. Guus de Boer 6 2. Dai Heinen 5½ 3. Saul de Jongh 5 

 

Simultaan 

Op 3 mei 2018, verzorgde veelvoudig clubkampioen Maarten Strijbos een simultaan. Op maar liefst 

26 borden bond hij vier uur lang de strijd aan tegen een bont gezelschap tegenstanders. Hij 

slaagde erin een score te behalen van 85%.  Dat waren 20 overwinningen, 4 remises en 2 nederlagen.  

 

Dick Kappert, Peter Schoeber, Nico van der Hoogt en Abdul Raouf Mamund behaalden allen een 

verdiende remise. 

Dirk Bergmans en Laurens Ekker wisten Maarten te verschalken. Dirk sloeg in het middenspel toe, 

terwijl Laurens in het eindspel enkele pionnen wist te winnen. 

 

Rabobank Venlo Open  

Het open kampioenschap van Venlo was dit jaar sterk bezet met maar liefst 49 deelnemers. Siem van 

Dael scoorde zes punten op rij en ging de slotronde in met een punt voorsprong op Eugen Heinert. In 

de laatste ronde verloor Siem van Vincent de Lange, terwijl Eugen won van Peter Schoeber. Op 

weerstandspunten werd Siem 1e en Eugen 2e. Plaats 3 was voor Vincent de Lange. De ratingprijzen 

waren voor Jack Vossen, Frank van Overbeek en Jochen Girbig.  

 

Zomertoernooi  

In de maanden juli en augustus houdt de vereniging een snelschaaktoernooi. Editie 2017 werd 

gewonnen door Rainer Montignes in de A-groep en Jan op de Laak in de B-groep. Editie 2018 is op 

het moment van schrijven van dit jaarverslag nog volop aan de gang. 

 

Het traditionele Hemelvaarttoernooi is dit jaar komen te vervallen. 

 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 


