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Theo van Spijk leefde voor het schaken 
 
 
Met een lange staat van dienst zal Theo van Spijk ons blijvend in herinnering staan als 
één der groten voor onze schaakvereniging. Ook buiten de vereniging was Theo alom 
bekend wegens zijn onvermoeibare inzet voor het schaken. 
Het leek soms of alles wat Theo deed wel iets met schaken te maken had. 
Het schaken liep als een rode draad door zijn leven. 
Een kort overzicht. 
 

----------------- 
 
 
Persoonlijk : 
 
Naam : Theo H. C. W. van Spijk 
Adres : van Millenstraat 20  5913 VL  Venlo 
Geboren : 14 november 1933 
Lid sinds : 1 september 1948 
 
 
(Bestuurs)activiteiten binnen Venlose Schaakvereniging  
 
• Theo van Spijk was bestuurslid van 1955 tot 1967. Naast secretaris was hij onder 

meer actief als commissaris van materiaal en bibliothecaris. In 1973-1974 is hij 
terug voor ca. een half jaar. 

• Op 28 augustus 1997 komt hij weer in het bestuur, ditmaal als vice-voorzitter. Een 
jaar later, 27 augustus 1998, wordt hij gekozen tot voorzitter. Deze functie blijft hij 
bekleden tot 24 augustus 2006. Bij zijn aftreden ontving hij de Waarderings-
onderscheiding van de gemeente Venlo in de vorm van een erespeldje uit handen 
van loco-burgemeester R. Testroote. Een tweede onderscheiding was de 
benoeming tot erelid van onze schaakvereniging. Daarvoor ontving hij een fraai 
ingelijste oorkonde van de nieuwe voorzitter A. Burgmans. Zijn echtgenote Diny 
was bij deze uitgebreide huldiging aanwezig. 

 Na zijn aftreden heeft hij zich als bestuurslid bezig gehouden met o.a. P.R. 
• Als voorzitter van de Venlose Schaakvereniging én van de speciaal voor het 75-

jarig jubileum opgerichte Stichting Schaakvrienden Venlo heeft hij een sleutelrol 
gespeeld bij de organisatie van het grote jubileumtoernooi in 2000 in De 
Maaspoort. De interland Nederland – Duitsland, waar vele grootmeesters aan 
deelnamen, betekende  voor Venlo een schaakevenement van ongekende allure. 

• In zijn voorzittersperiode heeft hij zich altijd ingespannen de club naar buiten toe zo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarbij heeft hij ook diverse sponsors 
kunnen binnen halen. 

• Hij was jarenlang drukker geweest van ons clubblad en van de jubileumuitgaven bij 
het 60-jarig en 75-jarig bestaan in resp. 1985 en 2000. 

• Hij was 16 jaar - tot op de dag van heden - sponsor van het jaarlijkse Van Spijk- 
jeugdtoernooi en van diverse andere activiteiten. 
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Overige activiteiten in de schaakwereld 
 
• Reeds vele jaren bondsraadslid namens de Limburgse Schaakbond 
• Vanaf 1960 tot 1999 directeur van Drukkerij Van Spijk en daardoor gedurende 

lange periode verantwoordelijk geweest voor het drukken van het bondsblad van 
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en diverse andere belangrijke 
tijdschriften. 

 De drukkerij genoot landelijke bekendheid mede door uitgaven via de uitgeverij van 
kunstboeken. Ook veel schaakboeken en schaaktijdschriften werden en worden 
nog op de drukkerij gemaakt, zoals CSVN, Computerschaak Vereniging 
Nederland, waar hij sinds de oprichting lid van is. 

• Ned. Bond van Schaakprobleemvrienden, hiervan lid sinds eind jaren 60. 
• NBC, Nederlandse Bond van Correspondentieschakers. Hiervan is hij ook lid sinds 

de oprichting op 16 nov. 1966. Het landelijk nog steeds in gebruik zijnde logo is 
destijds op de drukkerij ontworpen.  

 
 
Activiteiten binnen Venlose gemeenschap 
 
• Gemeenteraadslid voor het CDA van 1978 tot 1986. Hierbij was hij lid van de 

commissie financiën en maakte hij deel uit van het Gemeenschappelijk Overleg. 
Samen met Riet Fleuren en enkele anderen vertegenwoordigde hij een bepaalde 
"bloedgroep"  binnen het CDA.  

• Bestuurslid Burgerlijke Godshuizen 
• Lid van de commissie Venlonaar van het Jaar. 
• Jarenlang actief lid van carnavalsvereniging “Boete de Poart”. 
 
Diversen 
 
• Persoonlijk kenmerk : Eerlijk, rechtuit 
• Hij voetbalde in zijn jeugd bij VVV 03. Omdat dit geen katholieke vereniging was 

mocht hij daardoor niet naar het St. Thomascollege. Daarom ging hij naar de Rijks 
HBS waar hij jarenlang met Riet Fleuren in de klas heeft gezeten. 

 
---------------------------- 

 
Tot aan zijn overlijden vervulde Theo van Spijk nog altijd diverse functies. 
Hij was bestuurslid bij onze vereniging en teamleider van het vierde team. 
Verder was hij (reserve-)bondsraadslid van de LiSB, wat inhield dat hij de LiSB 
vertegenwoordigde als afgevaardigde in de KNSB Bondsraad. Deze functie vervulde 
hij al vanaf het seizoen 1981-1982. Hij zou in deze functie afscheid nemen in 
september 2008. Hij vond dat een mooi moment omdat dat zou samenvallen met zijn 
60-jarig lidmaatschap. 
 
Theo van Spijk overleed op vrijdag 14 september 2007 op 73-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis te Endhoven. 
 

Bas van der Grinten / Marc van der Lee 


