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In memoriam Theo van Spijk 
 

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Venlose 
Schaakvereniging (Theo zei altijd: de Koninklijk 
Erkende Venlose Schaakvereniging) werd hij vorig 
jaar augustus benoemd tot erelid. Hij was al lid van verdienste. Bovendien kreeg 
hij de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo. Hij genoot van alle 
hulde die over hem werd uitgestrooid en hij deelde zijn vreugde met Diny die bij 
die gelegenheid in de bloemen werd gezet. Die avond was een bekroning van 
een lange staat van dienst. Volgend jaar zou hij zestig jaar lid zijn van de 
vereniging. Hij hielp ons daar vaak aan herinneren, opdat we het niet zouden 
vergeten.  
 
In die zestig jaar heeft hij veel betekend voor het schaken. Een groot kampioen 
is hij nooit geweest, hoewel hij een keer kampioen van Venlo is geweest. Met 
een elo van onder de 1700 draaide hij mee in de middenmoot. Wel heeft hij nog 
meegespeeld in het eerste team van Venlo, maar dat is al een tijd geleden. De 
betekenis lag vooral op het bestuurlijke vlak. In 1956 is hij voor het eerst in het 
bestuur van de vereniging gekomen als secretaris voor een korte periode van 
twee jaar. Van 1963 tot 1967 is hij wederom secretaris van het bestuur geweest. 
In 1973 heeft hij opnieuw voor een jaar het secretariaat bekleed. Vanaf 1981 tot 
heden heeft hij de Limburgse Schaakbond vertegenwoordigd in de bondsraad 
van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Van 1998 tot 2006 is hij voorzitter 
geweest van de Venlose Schaakvereniging en vanaf 2006 vice-voorzitter. 
Inderdaad een grote staat van dienst waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
 
We zullen hem missen in het bestuur, vooral ook omdat hij een groot netwerk 
aan contacten had. Als geen ander wist hij wie je voor bepaalde zaken moest 
aanspreken, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, en hoe je dat het 
beste kon aanpakken. We zullen hem ook missen als enthousiaste teamleider 
van het vierde team, dat vorig seizoen kampioen werd in de derde klasse C van 
de Limburgse Schaakbond. Hij hield statistieken bij van de individuele prestaties 
van de teamleden en in zijn verslagen in het clubblad kon je tussen de regels 
door lezen dat het gedrag van sommige spelers hem niet beviel. Zo schreef hij 
over de wedstrijd tegen Horst over een bepaalde speler (ik noem niet zijn 
naam): “Evenals op 19 maart was hij op het vastgestelde tijdstip niet aanwezig, 
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maar in tegenstelling tot toen was hij nu wel thuis en na mijn telefoontje was hij 
binnen een kwartier in het clublokaal”. 
 
De donderdagavond was voor Theo heilig. Als hij moest afzeggen liet hij dat 
ruim van tevoren weten. Vorige week donderdag zou ik tegen hem spelen in de 
interne competitie. Kort voor aanvang van de wedstrijd kreeg ik het bericht dat 
Theo zich niet goed voelde en afzegde. Dat vond ik jammer, want ik had iets 
leuks voorbereid en ik had me erop verheugd om tegen Theo te spelen. Helaas, 
die partij zal niet meer gespeeld worden.  
 
We hebben veel herinneringen. Theo was een lid van verdienste, een erelid. We 
zullen de herinneringen koesteren. 
 
Venlo 20 september 2007  
Ad Burgmans, voorzitter 
 
 
 
  “Schaken was zijn passie” 

 
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
van ons dierbaar bestuurslid en erelid 

 
Theo van Spijk 

 
Hij was vanaf 1948 lid van onze vereniging en heeft grote 
verdiensten gehad voor het schaakleven in Venlo,  
de Limburgse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond.  
Met respect en dankbaarheid zullen wij hem blijven herinneren 
als een innemend mens en schaakvriend.  
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn Diny, Pascal, Hub en verdere 
familie. 
 

bestuur en leden 
Kon. Erk. Venlose Schaakvereniging 
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