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Door Bas van der Grinten 

 
Beste Piet, beste Jacqueline, beste 

aanwezigen, 

 

Het is voor mij een grote eer dat de 

voorzitter mij heeft gevraagd jou toe te 

spreken bij deze gelegenheid. In mei 2009 in 

College Den Hulster (tijdens het NK Jeugd) 

heb jij hebt een prachtige toespraak 

gehouden bij mijn benoeming tot erelid van 

de LiSB (waarbij ook veel leden van onze 

club aanwezig waren). Ik vind het fijn dat ik 

nu iets voor jou kan doen.  

 

Vorig jaar heb jij nog een toespraak 

gehouden die ook diepe indruk op mij heeft 

gemaakt, en ik denk op iedereen die daarbij 

aanwezig was. Ik doel op de rede (in mooi 

Duits !) tijdens de bijeenkomst hier in 

LimianZ na de uitvaart van Willi Schmitz in 

september vorig jaar. Wat een persoonlijke 

betrokkenheid en originaliteit die hieruit 

naar voren kwam !  Om jaloers op te worden. 

Één fraaie zinsnede wil ik hier even 

uitlichten om dit toe te lichten: 

"Fur Willi gab es die Deutsch-Holländische 

Grenze nicht, er war seine Zeit voraus und 

fühlte sich Europäer". Meesterlijk rake 

typering, wat aangeeft hoezeer je je inleeft 

in anderen. 

 

 
 

Hiermee is een van jouw vele goede 

eigenschappen genoemd: de warme 

belangstelling en toegankelijkheid die je 

hebt voor de mensen om je heen, en in het 

bijzonder natuurlijk de leden van onze club. 

Ik vermoed zo dat dat jij van iedereen 

verreweg het beste op de hoogte bent van het 

wel en wee van de clubleden ! 

 

Piet, jouw verdiensten voor onze club (en 

meer algemeen het schaken in de regio) zijn 

niet onder woorden te brengen. Er zijn 

nauwelijks facetten van ons clubleven te 

noemen waar jij niet intensief betrokken bij 

bent geweest. 

Dit blijkt al uit het feit dat je gedurende 

meerdere jaren twee zware bestuursfuncties 

hebt gecombineerd: wedstrijdleider en 

penningmeester.  

Je mag deze jaren gerust dubbel tellen. Zo 

bekeken heb jij er zeker 17 bestuursjaren op 

zitten. 

Er zijn denk ik niet veel personen die je dit 

kunnen nazeggen. En dan hebben we het 

nog niet eens over de uitmuntende wijze 

waarop je deze functies hebt vervuld ! 

En je blijft bij al je inspanningen altijd even 

beminnelijk. De mooie foto van jou voorop 

het laatste clubblad is hiervan een goede 

illustratie.  

Het penningmeesterschap heb je tot op de 

dag van vandaag vervuld, en ik weet van jou 

hoe lastig dit vaak was. 

 

Ook nadat je in 2008 het wedstrijd-

leiderschap hebt overgedragen aan Geert 



Hovens ben je op dit gebied onverminderd 

actief gebleven, en heb je Geert waar 

mogelijk en wenselijk was ondersteund. (dit 

gezegd zonder iets af te doen aan Geert's 

verdiensten uiteraard) 

Dit geldt met name bij al die door onze club 

georganiseerde toernooien waarbij jij een 

centrale rol speelde met je laptop en printer. 

En dat waren er vele: 

LimianZ-toernooi, Venlo Open, Theo van 

Spijktoernooi, Zomertoernooi, Vlaaientoer-

nooi, Gongschaken, Hemelvaarttoernooi. 

Vaak had je hierbij ook nog de zorg voor 

locatie, prijzen en materiaal. En in het 

clubblad verschenen na afloop vaak mooie 

verslagen van jouw hand. 

 

In onze bestuursvergaderingen (waarvan je 

er volgens mij nooit een gemist hebt) heb je 

al die jaren een vooraanstaande rol gespeeld. 

Bij alle discussies was je actief betrokken en 

vaak heb je grote invloed gehad op de 

besluiten die genomen zijn. Daarbij was je 

altijd een zeer prettig en loyaal mede-

bestuurslid. 

Overbodig te vermelden dat ik je erg zal 

gaan missen, en dat geldt ongetwijfeld ook 

voor de andere bestuursleden. 

 

Een bijzondere vermelding verdienen jouw 

inspanningen bij het Nederlands 

Jeugdkampioenschap van 2007 t/m 2009 in 

College Den Hulster, waarbij onze club 

nauw betrokken was. Het toernooi zelf 

duurde weliswaar maar 10 dagen, maar de 

intensieve voorbereidingen begonnen al 

meer dan een half jaar tevoren. Je hield je 

onder meer bezig met financiën, catering, 

nevenactiviteiten, huisvesting en nog 

allerlei andere zaken. Jouw inzet en energie 

hierbij waren werkelijk fenomenaal !  

Ik denk dat voor mij bij deze activiteiten het 

duidelijkst werd wat jij allemaal voor 

(organisatorische) capaciteiten bezit en hoe 

veelzijdig jij bent. 

Het succes van deze toernooien is mede 

hieraan te danken. Speciaal genoemd mag 

hierbij het Levend Schaakspel worden (dat 

drie keer is opgevoerd in de binnenstad), 

met het fraaie bord dat jij hebt laten maken 

en dat nu nog regelmatig gebruikt wordt ! 

 

Nog enkele van jouw verdiensten (en dan 

stop ik hiermee want zoals reeds gezegd 

jouw inspanningen zijn met geen pen te 

beschrijven): 

• Jij was in feite ook "materiaalmeester", 

eigenlijk een afzonderlijke functie 

waarvoor we in het verleden ook vaker 

een aparte persoon hadden. De 

vernieuwing van ons materiaal is dan ook 

vooral aan jou te danken. 

• Bij het jeugdwerk ben je ook altijd nauw 

betrokken geweest. Waar nodig hielp je 

mee, en je was vaak aanwezig bij de 

vergaderingen van de jeugdcommissie in 

het Ald Weishoes. En je bent ook vaak 

onze jeugd komen aanmoedigen bij 

toernooien elders. 

• Jij onderhield de contacten met LimianZ 

en andere speelzalen (externe competitie) 

• We hebben meerdere malen "schaak-

stands" gehad in de Venlose binnenstad. 

Op de Parade tijdens de "Ouverture", en 

ook op het Nolensplein en naast het Stad-

huis (door bemiddeling van Zef Hendriks 

als ik het goed heb). Je hebt hier eveneens 

enorm veel werk voor verzet. 

• Bij diverse toernooien in Limburg (o.a. 

het Basis-schoolschaakkampioenschap) 

hielp je mee. Verder heb je naast Ad 

Burgmans vele jaren onze club 

vertegenwoordigd bij de vergaderingen 

van de Limburgse Schaakbond. In dit 

verband was je ook enige keren lid van de 

kascommissie. 

 

Naast al deze beslommeringen ben je altijd, 

sinds je lid werd, een enthousiaste (en uiterst 

sympathieke !) schaker geweest, zeer actief 

bij externe competitie en toernooien. 

Aan de roostercompetitie op onze clubavond 

heb je jammer genoeg afgelopen jaren niet 

meegedaan wegens een andere grote hobby 

van jou naast het schaken: biljarten (net als 

Willi Schmitz !). We missen je uiteraard 

hierbij maar hebben er natuurlijk ook alle 

begrip voor.  



Daarbij probeer je zoveel mogelijk avonden 

aanwezig te zijn. Afgelopen seizoen ben je 

zelfs ladderkampioen geworden (waarvoor 

nogmaals felicitaties !) 

 

Je bent ook een sterke en gevaarlijke 

schaker, voor wie niemand veilig is. Vaak 

heb je dan ook al (binnen en buiten onze 

club) gerenommeerde spelers verslagen. 

Geen wonder dat Henk van Gool jou 

regelmatig heeft gevraagd in te vallen in het 

eerste team, waar je diverse belangrijke hele 

en halve punten hebt gescoord. 

Als je niet hoefde in te vallen in het eerste 

was je een vaste kracht in het tweede team, 

waar je vele overwinningen hebt geboekt. 

Vanwege je sluwheid (?) heb je van 

toenmalige teamleider Nico van der Hoogt 

in zijn uitgebreide clubblad-verslagen 

diverse vleiende bijnamen gekregen, zoals 

"Python Piet" en "Weerwolf". 

Niettemin ben je altijd een uiterst 

aangenaam mede-teamlid geweest ! 

Overigens ben je in dit verband ook vaak 

behulpzaam geweest bij het verzamelen van 

de partij-notaties, het invoeren hiervan op de 

computer en doorsturen naar anderen. 

 

Piet, je verlaat nu het bestuur wat ons 

natuurlijk allemaal heel erg spijt. Maar we 

hebben er vanzelfsprekend het volste begrip 

voor dat je het nu wat rustiger aan gaat doen 

en meer tijd kunt besteden aan andere zaken. 

Gelukkig heb je aangegeven dat je zoveel 

mogelijk betrokken blijft bij de club. Je gaat 

ook gewoon door met bepaalde activiteiten 

zoals het bijhouden van de kalender en het 

materiaal. 

Verder ben je beschikbaar om je opvolger 

Gerard in 't Veld waar wenselijk bij te staan. 

Ik heb begrepen dat jullie samen al zeer 

uitvoerig overlegd hebben, met name over 

het te gebruiken administratieprogramma. 

 

Beste Piet, ik kom langzaam aan het eind 

van mijn verhaal. Het is nu tijd om onze 

grote erkenning voor jou uit te spreken, 

waarbij we natuurlijk ook jouw echtgenote 

Jacqueline betrekken, die jou door alle 

activiteiten ongetwijfeld wel eens gemist zal 

hebben ........ 

 
 

Hierbij hoort uiteraard een geschenk namens 

de vereniging. 

Ik zal het vast verklappen: het is een 

schaakspel, maar waarschijnlijk niet een 

waarmee je partijen zult gaan spelen. Het is 

een sier-schaakspel van Griekse makelij dat 

te koop was bij het Open Kampioenschap 

van Nederland in Dieren, waar ik een dag te 

gast was. 

Ik hoop dat het je bevalt en dat je er een 

mooi plaatsje thuis voor zult vinden. 

 

Verder natuurlijk ook een oorkonde bij jouw 

benoeming tot erelid. 

En boeketten voor jou en Jacqueline. 

 

PIET, NOGMAALS DANK VOOR 

ALLES   ! 

 

 
Napraten  na de jaarvergadering van 28-8-2014 met 

andere ereleden. 


