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Toespraak bij gelegenheid van het toekennen van het erelidmaatschap 
van de Koninklijk Erkende Schaakvereniging aan Bas van der Grinten 
d.d. 27 augustus 2009 
 
Bas, 
 
Zojuist heeft de Algemene Ledenvergadering eenstemmig besloten jou het erelidmaatschap 
toe te kennen. Op de oorkonde, die ik je zo dadelijk overhandig, staat dat je dit erelidmaat-
schap krijgt vanwege je grote verdiensten voor de vereniging, je langdurige bestuurslidmaat-
schap en je inzet voor het jeugdschaak. 
 

 
Op 25 april jl. ben je tijdens het NK Jeugdschaak door de LiSB tot erelid benoemd van de 
Limburgse Schaakbond. Dat is niet de aanleiding voor ons om jou dan ook maar erelid te ma-
ken. We hebben het besluit hiertoe al maanden daarvoor genomen. Toch had ik liever gezien 
dat de volgorde andersom was geweest. Jouw verdiensten voor de schaaksport liggen op de 
eerste plaats in Venlo. Je was 14 jaar bestuurslid van de LiSB, als jeugdleider en als secretaris. 
Maar in Venlo zit je al sinds 1981 in het bestuur, een periode van maar liefst 28 jaar.  
 
Je bent als 13 jarig jongetje lid geworden van de Venlose Schaakvereniging. Je werd gezien 
als een veelbelovend talent en dat bleek wel toen je als 16-17 jarige al behoorde tot de subtop. 
Je was toen al een bedachtzaam positioneel schaker met een gedegen kennis van de theorie. Je 
schaakt zoals je bent, wordt wel eens gezegd. Ik denk dat dat klopt. Jij bent geen wilde avon-
turier die spektakel op het bord wil zien. Je bent meer iemand die de tijd neemt om alles goed 
te bekijken en pas een beslissing neemt nadat je de kansen en de risico�s goed tegen elkaar 

hebt afgewogen. Je bent niet iemand van toeters en bellen. Jouw beste schaakpartijen worden 
gekenmerkt door degelijk spel. Je bent een schaker die altijd op zoek is naar de beste zet. 
Waarschijnlijk ben je vanwege deze kwaliteiten destijds gevraagd om in het bestuur te komen 
als jeugdleider. Dat was in 1981, je was toen 21 jaar. Mij is verteld dat de toenmalige voorzit-
ter daarover nog met jouw vader heeft onderhandeld��om aan te geven hoe jong je toen nog 

was. 
Je bent jeugdleider geweest van 1981 tot 1996. In 1996 ben je secretaris geworden van het 
bestuur, en dat ben je nu nog steeds. In 1999 heb je voor een jaar tijdelijk weer de functie van 
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jeugdleider op je genomen. In 2003 werd je voor de tweede keer waarnemend jeugdleider tot 
op de dag van vandaag. Het jeugdschaak is je te lief om het bij gebrek aan leiding te laten 
wegkwijnen. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je van grote betekenis bent geweest, 
en nog steeds, voor het jeugdschaak. De opleidingen in het Ald Weishoes, de samenwerking 
met andere regionale verenigingen in het Vierkant, de organisatie van de jaarlijkse Grand Prix 
wedstrijd voor de jeugd, nu bekend als het Theo van Spijktoernooi, de organisatie van diverse 
regionale en provinciale kampioenschappen, de deelname aan vele externe toernooien waartoe 
je de jeugd stimuleerde om mee te doen en regelde dat er voldoende begeleiding was. Jij was 
ook de initiatiefnemer om het Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd naar Venlo te halen 
en je hebt drie jaar lang het secretariaat gevoerd van het NK Jeugdschaak in Den Hulster. 
 
Als secretaris van het bestuur ben je het adres en het aanspreekpunt van de vereniging. Dit doe 
je al weer 13 jaar. Je doet het ongetwijfeld met veel plezier, anders zou je het niet doen, maar 
iedereen moet zich goed realiseren dat je zoiets niet alleen voor je eigen plezier doet. Je dient 
het belang van de vereniging en maakt het daardoor mogelijk dat de vereniging goed draait en 
dat iedereen het naar zijn zin heeft. Bas, ik prijs jouw nauwgezetheid en je vasthoudendheid in 
het bestuur en je constante betrokkenheid bij het welzijn van de leden. Je doet het bestuurs-
werk met een vanzelfsprekendheid en een getrouwheid, waar ik grote bewondering voor heb 
en waar ik je ook dankbaar voor ben. 
 
Ik feliciteer je met dit erelidmaatschap. Het is een blijk van grote waardering in de hele vere-
niging. Ik hoop dat dit voor jou een stimulans is om nog een tijdje zo door te gaan. Ik over-
handig je hierbij de bijbehorende oorkonde. 
 
Venlo 27 augustus 2009  
 
Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 
 




