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Toespraak bij het afscheid van Marc van der Lee als redacteur van het 
Clubblad Vizier van de Venlose Schaakvereniging 27 augustus 2009 
 
Marc, 
 
Ongeveer een half jaar geleden gaf je te kennen dat je als redacteur van ons clubblad Vizier op 
het eind van het seizoen wilde stoppen. Na 11 jaar vond je het welletjes en wilde je het stokje 
aan een ander overgeven. Natuurlijk had ik daar alle begrip voor, maar ik realiseerde me ook 
dat een opvolger niet zomaar gevonden is. 
Per jaar komen zeven nummers uit. In al die jaren ben jij van 75 nummers redacteur geweest. 
In de nummers 7 van het jaar 1998-1999 en van 1999-2000 schreef je dat het redacteurschap 
je meer plezier deed dan je vooraf verwacht had. Dat kwam mede doordat de leden veel bij-
dragen leverden door middel van wedstrijd- en toernooiverslagen, partijen, analyses, berich-
ten, ledeninformatie, notulen, rubrieken, schaakproblemen, grappen, gein en andere humor. 
Bovendien was je erg tevreden over de inhoudelijke kwaliteit. Je hebt een jaarprijs ingesteld 
voor de beste auteur in het clubblad om daarmee de leden te inspireren en aan te zetten tot 
schrijven. Dat die prijs slechts ten deel is gevallen aan twee personen en dat het altijd dezelfde 
waren die de prijs in de wacht sleepten, doet aan het idee niets af. Jij wilde dat het een club-
blad was voor en door de leden. Je zag je taak als redacteur vooral als iemand die ervoor 
moest zorgen dat het blad goed vormgegeven was, dat er goede verhalen in kwamen en dat het 
op tijd verscheen. Die doelstelling heb je bereikt hoewel het niet altijd lukte om de deadlines, 
die gekoppeld waren aan de externe competitie, te halen. De Venlose Schaakvereniging heeft 
ongetwijfeld het beste en mooiste clubblad van de Limburgse schaakverenigingen. Zo�n club-
blad is van groot belang voor de interne communicatie binnen een vereniging. Zo blijft ieder-
een goed op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging en van de prestaties die door 
de leden op schaakgebied worden geleverd. Iedereen vindt het bovendien leuk om zijn eigen 
successen terug te zien in het clubblad. Het clubblad is daarom ook goed voor de onderlinge 
betrokkenheid binnen de vereniging. Het zou kunnen dat op den duur de website functies gaat 
overnemen. Als iedereen de gewoonte heeft om regelmatig de website van de vereniging te 
bezoeken en als alle informatie actueel op de website wordt gezet, zal de functie van het club-
blad verminderen. De website is immers een veel sneller communicatiemiddel. Wellicht dat 
daardoor de functie van een clubblad gaat veranderen. Maar zover is het nog niet. En ik ben 
daarom blij dat we er in zijn geslaagd om twee nieuwe redacteurs te vinden die jouw taak gaan 
overnemen.  
Marc, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al het werk dat je voor de vereniging gedaan hebt 
als redacteur van Vizier. Namens het bestuur bied ik je dit cadeau aan. 
 
Venlo 27 augustus 2009  
Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 
 
Interview met Marc van Lee bij zijn afscheid als redacteur door Peter Smith 

Precies elf jaar heeft Marc van der Lee de redactie van VSV VIZIER gevoerd. In die tijd zijn 
75 nummers onder zijn verantwoordelijkheid verschenen. De voorzitter noemde in zijn be-
danktoespraak tot Marc ons clubblad het beste en mooiste clubblad van de Limburgse schaak-
verengingen.  
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Wij, de nieuwe redacteuren, vinden het gepast om een interview met de scheidende redacteur 
te plaatsen. Wij bedanken Marc voor zijn jarenlange inzet en toewijding en we hopen dat we 
zijn werk op een goede manier zullen voortzetten. 
 
Peter Smith en Ron Vink 
 
 
Ik ben in augustus 1998 begonnen als opvolger van Nico van der Hoogt. Nico heeft 100 
nummers gemaakt en ik �maar� 75, maar ik vind 100 zo�n magisch getal dat ik daar niet aan 
wilde tornen. 
Nico heeft mij gevraagd en ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik heb in mijn tienerjaren wel 
ervaring opgedaan als gelegenheidsredacteur van het blad van de NJN, Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie. Ik denk niet dat hij dat wist. 
 

 
De teksten van mijn eerste nummer heb ik deels al met de computer getikt, maar er was nog 
veel handwerk nodig. Huub Borghouts plakte de illustraties en de getikte verhalen op A3 for-
maat bladen die weer werden verkleind naar A4 formaat. Zelfs de bladzijdennummers werden 
geplakt. De A-viertjes werden vervolgens gekopieerd zodat we het bekende boekje kregen. De 
omslag heb ik in 2000 een keer snel gemaakt, maar tot nu toe heeft die nog steeds voldaan. 
Ook kreeg ons officieel orgaan een naam: �VSV Vizier�. Na 20 nummers heb ik het hele 
nummer op de computer voorbereid. Geleidelijk aan werd de redactie steeds verder geautoma-
tiseerd. Al snel werd alle kopij op de computer verwerkt. De modernisering ging helaas wel 
aan Huub voorbij� Pas het 62

e clubblad (!) werd geheel digitaal verwerkt en verloste Huub 
van zijn kopieermachine. 
 
De Venlose club kent al tientallen jaren een trotse traditie van een goed en regelmatig ver-
schijnend clubblad. Daarin zijn we uniek in Limburg, denk ik, en misschien wel daarbuiten. 
 
Naar mijn mening waarderen de lezers het meest dat het clubblad er is. Er wordt altijd reikhal-
zend naar uitgekeken. De externe verslagen van Henk en Nico vormen steevast de highlights. 
Natuurlijk moet alles er foutloos in staan. Taalfouten worden nog vergeven, maar er mogen 
geen fouten in de diagrammen en zetten staan. 
Overigens over taalfouten gesproken. Ik adviseer de nieuwe redacteuren om de stukken van 
Nico niet te �verbeteren�. Zijn woordkeuze is uniek en daar moet je van afblijven. Ik heb het 
één keer toch gedaan en dat heb ik geweten! 
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In de toekomst zal de website wel een keer de functie van het clubblad overnemen. Geleidelijk 
kunnen rubrieken uit het blad verdwijnen. Zo zal iedereen de uitslagen en indelingen van de 
interne competitie lezen via website of de e-mail die Geert elke week verstuurt. De rubriek 
hierover in het clubblad is dan niet zo interessant meer. Je ziet het ook aan het aantal leden 
met e-mail adressen. Slechts een handjevol mensen heeft (nog) geen e-mail. De website heeft 
de toekomst. Papier of online - een redactie zal altijd nodig blijven. 
 
 




