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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2016-2017  nr. 6,  augustus 2017 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 
   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
  
Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 
 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  
Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 
Contributies: 
  senioren € 100,- per jaar 
  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 
  jeugdleden  € 50,00 per jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
Internet:   www.venlose-sv.nl 
 
Speelzalen 
't Raodhoes        Team 1           : Antoniusplein 2, Venlo (Blerick)  077- 3821004
  
Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b, Venlo  077-3548969 
 
Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 
 Ad Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
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  KINHOUDK 

 
Programma t/m oktober 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen  Redactie 
Agenda Algemene ledenvergadering  Bas van der Grinten  
Jaarverslag secretaris augustus 2016- juli 2017 Bas van der Grinten 
Jaarverslag wedstrijdleider  2016-2017 Geert Hovens    
Notulen voorjaarsvergadering 11 mei 2017 Bas van der Grinten 
Thomas Neuer wint Rabobank Venlo Open Henk van Gool 
Boebs Column: Clubavond. Boeb Jacobs 
Geerts Column: Schakie Splinter Geert Hovens  
Uit de Oude Doos: Rangen en Standen Nico van der Hoogt 
Hemelvaarttoernooi 2017 Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 
 

KPROGRAMMAK 
 
Augustus 2017 
24-aug-17 don. Gezellige avond Limianz 
31-aug-17 don. Algemene ledenvergadering Limianz 
    
September 2017 
07-sep-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
14-sep-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
16-sep-17 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - De Toren Arnhem 
21-sep-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
28-sep-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
30-sep-17 zat. Hyfass Bergen 
Oktober 2017 
05-okt-17 don. interne competitie + rapid  
07-okt-17 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Stukkenjagers-Venlo 1 
08-0kt-2017 zon. 8e Hersttoernooi (Jeugd Grand Prix) Tegelen 
12-okt-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
19-okt-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
26-okt-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
29-okt-17 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie Nog niet bekend 

 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
     

  Redactiesluiting volgende clubblad: 12 oktober  2017   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       Bernd Schäfers, Nettetal (D) 
 Afmeldingen:         Johan Jacobs, Venlo 

 Adreswijzigingen:  geen 
 

KMEDEDELINGENK 
 Max Warmerdam is Limburgs kampioen. Zie de foto op de cover. Van vrijdag 2 tot 

en met maandag 5 juni 2017 streden in Maastricht 432 deelnemers, waaronder zeven 
clubgenoten, om de prijzen in het BPB Limburg Open. De meest succesvolle Venlose 
speler was Max. Hij werd 17e in de eindrangschikking van de A-groep en was de beste 
Limburgse speler, en daarmee Kampioen van Limburg 2017. Van harte gefeliciteerd!  

 Naast Max speelden nog zes andere VSV-spelers in het BPB Limburg Open. Ook suc-
cesvol waren Peter Schoeber en Piet Thijssen die respectievelijk tweede en derde 
werden in de Veteranengroep.  Verder speelden Miki Nieczyporowski, Siem van 
Dael, Henk van Gool en Peter Timmermans mee. 

 In het Rabo Open 2017 moest Thomas Neuer tot het uiterste gaan in zijn partij tegen 
Siem van Dael. Maar hij won ook deze laatste wedstrijd. Daarmee kwam hij op een 
100%-score van 7 uit 7 en bleef hij de concurrentie maar liefst 2 volle punten voor. 
Siem legde beslag op de 2e plaats, Peter Schoeber werd 3e in de eindrangschikking. Zie 
het artikel hierover elders in dit VSV-Vizier. 

 Het bestuur vult een deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 31 augustus 2017. Dit zijn: agenda, notulen van de 
voorjaarsvergadering van 11 mei 2017,  jaarverslag van de secretaris, en jaarverslag 
van de wedstrijdleider. Het financiële verslag van de penningmeester (Inkomsten/ 
Uitgaven en Balans) en het materiaaloverzicht worden voor de vergadering uitgereikt. 

 De aangekondigde kandidaatstelling van Jean Paul Joosten voor het voorzitterschap 
gaat helaas niet door vanwege persoonlijke omstandigheden. Ad Burgmans stelt zich 
daarom alsnog kandidaat voor een herbenoeming. 

 Het bestuur heeft een enquete gehouden over de wenselijkheid om GM Andrei Orlov 
als betaalde speler in Venlo 1 te laten deelnemen. Met 29 stemmen vóór, 3 neutraal en 
1 tegen is er geen bezwaar om hem dit seizoen weer op te stellen. 

 Dankzij zijn goede spel in  het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Schaken in 
Dieren wint Siem van Dael ruim 130 Elo punten en mag hij zich binnenkort FIDE 
Meester noemen. 

 Ook Max Warnerdam is duchtig aan het zomerschaken. Van het Griekse Rio Achema 
voor het Grieks teamkamioenschap, via Leiden in het Leiden Chess Tournament  naar 
het ONK in Dieren en dan door naar het Hogeschool Zeeland Tournament in 
Vlissingen. Hij komt nu dicht bij de magische grens van 2400 Elo punten. 

 Op zaterdag 24 juni 2017 vond in Boxtel de 6de editie van het Huub van Dongen Me-
morial plaats. Joep Nabuurs werd daarin derde. 

 Ons eigen Zomersnelschaaktoernooi is inmiddels afgelopen. Na  6 ronden is de stand 
als volgt:  
Groep A: 1. Rainer Montignies 28 punten, 2. Henk van Gool 26 punten,  
3. Max Warmerdam 20 punten;  
Groep B: 1. Jan op de Laak 28 punten, gedeelde 2/3 plaats Dick Kappert en Robert 
Meilink, ieder 24 punten. 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Donderdag 31 augustus 2017 in het clublokaal LimianZ  
(Kaldenkerkerweg 182b) Aanvang: 20.15 
 
AGENDA 
 
. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 26-8-2016 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 11-5-17 (zie elders in dit VSV-Vizier) 
5. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit Vizier) 
6. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit Vizier) 
7. Prijsuitreiking Interne Competitie  
8. Toekomst clubblad 
9. Jaarverslag penningmeester 
10. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 
11. Voorstel begroting 2017-2018 
12. Indeling externe en interne competitie 2017-2018 
13. Sponsoring eerste team 
14. Materiaaloverzicht (informatie volgt) 
15. Verkiezing bestuur 
16. Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 9 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren M. van der Lee (2e keer) en 
  J. Kempen (1e keer). Reservelid was de heer P. Smith. 
     
ad 14 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer G. in ‘t Veld is aftredend en herkiesbaar. 
    
     __________________________ 
       ______________ 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2016 - JULI 2017 
 
1. Ledenbestand / personalia 
Het ledenaantal gaf gelukkig een stijging te zien. Dit kwam met name door de aanmelding van 
enkele Duitse spelers in Venlo 1. 
 
Overzicht : 

 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2015 Juli 2014 Juli 2013 
Totaal 65 61 61 72 77 
Senioren 61 58 58 63 64 
Jeugd 4 3 3 9 13 
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2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 25 augustus 
2016 in ons clublokaal LimianZ werd  
bijgewoond door 23 leden. 
Naast de gebruikelijke agendapunten werd 
uitgebreid van gedachten gewisseld over de 
sponsoring van grootmeester Andrei Orlov, 
die deel uitmaakte van Venlo 1. 
Verder werd Ad Burgmans herkozen als 
voorzitter, en werden Geert Hovens en Bas 
van der Grinten herkozen als bestuurslid. 
 
De voorjaarsvergadering op 11 mei 2017 
(met eveneens 23 leden) stond ook groten-
deels in het teken van de sponsoring van 
Andrei Orlov. 
 
De Bestuurssamenstelling was het afgelo-
pen seizoen ongewijzigd: 
Voorzitter:  
Ad Burgmans 
Secretaris: 
Bas van der Grinten 
Penningmeester: 
Gerard in 't Veld 
Wedstrijdleider:  
Geert Hovens  
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 
elke twee maanden. 
 
3. Resultaten van onze leden bij 
 toernooien elders 

 Bij het vermaarde Hogeschool 
Zeelandtoernooi in Vlissingen van 6 
t/m 13 augustus 2016 eindigde Max 
Warmerdam op de 30e plaats met 6 
uit 9. 

 Siem van Dael en Max Warmerdam 
waren van de partij bij het Europees 
jeugdkampioenschap van 17 t/m 28 
augustus 2016 in Praag. Max be-
haalde een 17e plaats met 6 uit 9 en 
Siem eindige op plaats 43 met 5,5 
punt. 

 Beiden speelden direct daarna in het 
meerdaagse toernooi in Goch begin 
september. Voor Max was er een 
fraaie vierde plaats, Siem werd 33e . 

 Bij het Haarlemse Meester (invita-
tie) toernooi in oktober scoorde Max 
3,5 uit 9. 

 Tegelijkertijd speelde Siem het toer-
nooi in Hoogeveen. Hij behaalde na 
9 ronden een 62e plaats. 

 Ook bij het grote schaakfestival in 
Groningen eind december waren zij 
weer present. Max bereikte een 
mooie 18e plaats met 5,5 uit 9, Siem 
moest zich tevreden stellen met 2 
punten. 

 Geert Hovens was de trotse winnaar 
van het A74-toernooi in Tegelen op 
27 december 2016. Verder waren er 
nog elf Venlose deelnemers. 

 Van 6 t/m 8 januari werd in Tegelen 
het Limburgs Jeugdkampioenschap 
georganiseerd. Laurens Ekker won 
de C-groep en Miki Nieczyporowski 
de A-groep. Zij plaatsten zich hier-
door voor het NK. 

 Aan het Nieuwjaarstoernooi op 8 ja-
nuari 2017 in Roermond deden vier 
Venlose spelers mee. Siem van Dael 
won groep 2. 

 Max Warmerdam was één van de 
deelnemers aan een invitatie-
rapidvierkamp in Amsterdam op 10 
januari 2017. Hij werd tweede. 

 Mart Nabuurs werd winnaar van het 
Open snelschaakkampioenschap van 
Noord-Limburg in Horst op 21 janu-
ari 2017. Verder won Peter Tim-
mermans groep 6 en werd Laurens 
Ekker derde in groep 4. 

 Bij het Tata Steel Chess Tournament 
in januari in Wijk aan Zee waren 
liefst elf spelers van onze club van 
de partij.  
Hiervan behaalden er zes een (eerste 
of tweede) prijs. De meeste indruk 
maakte Siem van Dael, die zijn tien-
kamp (3G) met overmacht wist te 
winnen: 7,5 uit 9! 
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 Max Warmerdam behaalde een 
prachtige vierde plaats bij het sterk 
bezette Noteboomtoernooi in Leiden 
eind februari. 

 Siem behaalde in dezelfde periode 
mooie resultaten bij toernooien in 
Capelle-La-Grande (Frankrijk) en 
Alkmaar. 

 Aan het Bayertoernooi (voorheen 
Nunhems Zaden) op 19 maart 2017 
namen zes Venlose Spelers deel. 
Hans Leenders wist de 2e prijs in 
groep C te bemachtigen. 

 Aan het BSV Open in Blerick (7 
rondes op maandagavond) deden 
weer veel Venlose spelers mee. 
Meervoudig titelhouder Henk van 
Gool moest ditmaal genoegen ne-
men met een 5e plaats. Kampioen 
werd Roland van Vliembergen. 

 Siem van Dael en Max Warmerdam 
namen weer deel aan het zeer sterk 
en druk bezette Grenke Open in 
Karlsruhe tijdens de Paasdagen. 
Max scoorde 5 uit 9, Siem 4. 

 Bij het Nederlands Jeugdkampioen-
schap in Assen van 22 t/m 29 april 
2017 waren liefst vier van onze spe-
lers van de partij. Zij deden het pri-
ma: Laurens Ekker werd 18e in de 
C-categorie. Miki Nieczyporowski, 
Siem van Dael en Max Warmerdam 
behaalden in de A-categorie respec-
tievelijk een 19e, 11e en 3e plaats. 

 Max Warmerdam is kampioen van 
Limburg 2017 !  

 

Hij bereikte dit succes doordat hij de 
beste Limburgse speler was bij het 
Limburg Open dat tijdens het Pink-
sterweekend (2 t/m 5 juni) in Maas-
tricht gespeeld werd. Peter Schoeber 
en Piet Thijssen behaalden resp. de 
tweede en derde prijs in de Vetera-
nengroep. Verder waren van de par-
tij: Miki Nieczyporowski, Siem van 
Dael, Peter Timmermans en Henk 
van Gool. 

 Bij het Open Kampioenschap van 
Utrecht (9 t/m 11 juni 2017) eindig-
de Siem op een 24e plaats met 3,5 uit 
6. 

 Max Warmerdam en Dirk Bergmans 
deden mee aan het NK Lightning in 
Tilburg op 10 juni. Max wist door te 
dringen tot de hoogste finalegroep 
A, waar hij 14e werd. Dirk scoorde 
11 uit 15 in finalegroep D. 

 Joep Nabuurs behaalde de derde 
prijs bij het Huub van Dongen Me-
morial in Boxtel op 24 juni 2017. 

 Dirk Bergmans scoorde een verdien-
stelijke 5,5 uit 9 bij het Open van 
Gent (15 t/m 19 juli 2017). 

 Het sterke Leiden Chess Tourna-
ment (14 t/m 23 juli 2017) werd be-
zocht door Max Warmerdam en 
Siem van Dael. Zij eindigden op een 
respectievelijke 16e en 29e plaats. 
Beiden speelden direct daarna ook 
het Condigne Open Nederlands 
Kampioenschap in Dieren. Siem 
haalde een prachtige score van 5,5 
uit 9 en bereikte daarmee een 20e 
plaats. Max scoorde een halfje min-
der. 

 
4. Interne, externe competitie en clubtoer-
nooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 
de wedstrijdleider. 
 
5. Ledenwerving 
Het afgelopen seizoen heeft een enthousias-
te werkgroep ledenwerving, bestaande uit 
Henk van Gool, Ger van Leipsig, Peter 
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Smith en Gerard in ’t Veld, diverse activi-
teiten georganiseerd. 
Zo vond op 24 februari (Carnavalsvrijdag) 
een succesvolle actie plaats bij de Plus 
Benders supermarkt aan het Gelreplein.  
Schaakkoningin Hetty en schaakkoning  
Ger waren hierbij de smaakmakers. Er 
werd reclame gemaakt voor een training 
voor beginners en thuisschakers op onze 
clubavond. Dit leverde vier geïnteresseer-
den op. 
Verder zijn er met diverse basisscholen 
contacten gelegd. De bedoeling is dit in het 
komende seizoen verder uit te bouwen. 
 
6. Sponsoring 
Zoals reeds vermeld heeft grootmeester 
Andrei Orlov afgelopen seizoen meege-
speeld in Venlo 1. 
De bedoeling was om dit financieel te reali-
seren door (externe) sponsoring. 
Dit is echter tot nu toe helaas niet gelukt. 
Dankzij de garantiestelling van diverse le-
den, en de ingezamelde sponsorzegels van 
Benders Plus (onder meer tijdens de actie 
op 24 februari!) werd zijn deelname toch 
mogelijk gemaakt. 
Er zijn nu reeds voldoende gelden beschik-
baar om hem ook komend seizoen te laten 
meespelen. Via een stemming per e-mail 
hebben de leden met grote meerderheid 
aangegeven hiermee akkoord te gaan. 
 
7. Jeugdzaken 
Na een jaar onderbreking vond op zondag 5 
maart het 26e Theo van Spijktoernooi plaats 
in Gemeenschapshuis De Dörpel. 
Hoewel het aantal deelnemers wat tegen-
viel (35) was het als vanouds weer een ge-
slaagde happening.  
De winnaars: 
Cat. H: Eli Hermans (Tegelen) 
Cat. G: Nils Fietz (Rheidt) 
Cat. F: Sven Meviss (Tegelen) 
Cat. E: Maxim Ekker (Tegelen) 
Cat. D: Sharif Vossen (Asten) 
Cat. C: Ties Dumont (Voerendaal) 
Cat. A/B: Dimitri ten Have (Leudal) 

De verenigingsprijs was voor de Tegelse 
Schaakvereniging. 
 
8. Clubblad VSV-Vizier / website 
Zoals gebruikelijk zijn weer zes fraaie 
nummers verschenen, met boeiende artike-
len van diverse schrijvers. 
De redactie bestond opnieuw uit Peter 
Smith en Ad Burgmans. 
Het drukwerk werd al voor het negende 
jaar verzorgd door Xerox in Venray (we-
derom dank aan Ger van Leipsig !). 
 
Onze website was ook afgelopen seizoen 
weer goed voor veel actuele informatie, 
vooral door inbreng van Peter Smith en 
Geert Hovens.  
Verder konden leden (via een login-code) 
partijen naspelen van onder meer eerste en 
tweede team.  
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
9. Schaakinstructie 
Henk van Gool gaf weer instructie op de 
clubavond van 19.00 tot 20.00 uur aan een 
enthousiaste groep. 
 
10. Diversen 

 Op 11 november 2016 stond in Dag-
blad De Limburger een groot artikel 
over de Venlose Schaakvereniging 
met als titel: ‘Soepele geest aan het 
bord’. Hierin een uitgebreid inter-
view met voorzitter Ad Burgmans en 
penningmeester Gerard in ’t Veld, 
vergezeld van een grote foto. 

 Het fraaie levensgrote bord (in de 
vorm van een groot zeil) dat onze 
club bezit is gebruikt bij een acht-
maal opgevoerde voorstelling in the-
ater Suus in Zwolle eind oktober 
2016.      

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-
gelopen seizoen weer heeft ingezet voor 
onze vereniging! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
7 augustus 2017 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDLEIDER 2016 -2017
 
Interne competitie 
Precies op 1 september startten 36 schaak-
liefhebbers met de nieuwe competitie. Net 
als in andere jaren speelden de Leeuwen, 
Tijgers en Olifanten een halve competitie, 
gevolgd door een play-off.  
 
Bij de Leeuwen doen Dirk Bergmans en 
Marc van der Lee uitstekende zaken door 
zich te plaatsen voor de 1e play-off-groep 
ten koste van Henk van Gool. De jonge 
Siem van Dael is natuurlijk aan een gewel-
dige opmars bezig en het clubkampioen-
schap gloort. Maar op titelhouder Maarten 
Strijbos staat evenwel geen maat, hij scoort 
9 uit 10 en staat slechts remise toe aan 
Henk en Marc. 
 
Bij de Tijgers voltooit Miki Nieczyporow-
ski zijn opmars door met 7 uit 10 eerste te 
worden. Bloedstollend is hier de strijd om 
de 2e promotieplek tussen Jan op de Laak 
en John de Laat. Jan staat een punt achter 
en moet deze wedstrijd winnen en dat lukt 
hem pas nadat John in vliegende tijdnood 
in het eindspel een fout maakt. 
 
Ook bij de Olifanten blijkt een jeugdlid de 
sterkste.  
 

     
 
Laurens Ekker scoort hier 7,5 uit 10. Ge-
rard in ’t Veld volgt als 2e promovendus 

met 6 punten en eindigt net voor Karl Jaco-
bitz. 
Bij de Buffels zetten Bertram Lietz en Mart 
Dael de toon en eindigen beiden op 9,5 uit 
11. Bertram wordt hier 1e op basis van SB-
punten. 
 
Op 12 januari start de 2e cyclus, wederom 
met 36 deelnemers. 
Ook ditmaal bleef clubkampioen Maarten 
Strijbos ongenaakbaar en moest slechts 
tweemaal genoegen nemen met remise, 
opnieuw een score van 9 uit 10. Henk van 
Gool en Siem van Dael volgen op 1,5 punt 
afstand. De promovendi Miki Niec-
zyporowski en Jan op de Laak kunnen zich 
helaas niet handhaven. 
 
In het najaar kende Bas van der Grinten een 
mindere periode, maar daar rekent hij nu 
mee af: met een score van 8 uit 10 wordt 
hij onbedreigd eerste. De tweede promotie-
plek wordt betwist tussen Nico van der 
Hoogt en Peter Schoeber, op SB-score gaat 
de promotieplek naar Nico. Laurens Ekker 
slaagt er hier nipt in zich te handhaven. 
 
De eindstand bij de Olifanten geeft goed 
weer wat hier de krachtsverhoudingen zijn: 
het verschil tussen de nrs 1 en 8 is slechts 
drie punten. De heren zijn bijzonder aan 
elkaar gewaagd. Nadat alle kruitdampen 
waren opgetrokken blijken Ger van Leipsig 
(6,5 punt) en Karl Jacobitz (6) de sterksten. 
 
Tenslotte is er een spannende strijd bij de 
Buffels. Peter Smith en Peter Timmermans 
scoren 8 uit 11. Jean Paul Joosten eindigde 
als eerste met 9 punten. Na verlies tegen de 
verrassend sterke Maria Rahawadan staat 
hij verder slechts tweemaal remise toe. Pe-
ter Smith promoveert op SB-punten. 
 
In januari werd de rapidcompetitie geïntro-
duceerd. Je speelt hierbij twee wedstrijden 
tegen elkaar met een speeltempo van een 
half uur. Deze competitie vervangt de lad-
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dercompetitie en de eerste reacties zijn heel 
positief. Zowel de laddercompetitie als de 
rapidcompetitie werden dit jaar gewonnen 
door Nico van der Hoogt. 
 
Externe competitie 
Het gepromoveerde Venlo 1 slaagde erin 
om zich in de 1e klasse van de KNSB te 
handhaven. Het team was versterkt met 
GM Orlov en later in het seizoen met een 
aantal sterke Duitse spelers. Na een uitste-
kend seizoen eindigde het team op een 
knappe 4e plaats. 
Het tweede kende in de promotieklasse een 
beroerde start en moest tot het einde van 
het seizoen vechten voor klassebehoud. Die 
kwam er uiteindelijk met een minimale ze-
ge op de slotdag, hetgeen nog resulteerde in 
een vierde plek. 
 
Ook Venlo-3 kreeg twee nederlagen in de 
seizoensopening te verwerken. Na het 
rampseizoen 2015-2016 en de degradatie 
naar de tweede klasse kwam gaandeweg de 
kentering en kon het team het blazoen 
enigszins oppoetsen en eindigde op plek 
vijf. 
 
En het paradepaardje dit seizoen was na-
tuurlijk Venlo 4.  
 

 
 
Met dank aan een aantal versterkingen 
stoomde het team op naar het kampioen-
schap in de derde klasse van de Lisb. 
 
 
 

Toernooien 
Gongschaaktoernooi   
1. Bas van der  Grinten 2/3 Huub Borg-
houts en Miki Nieczyporowski 
Limianz Rapidtoernooi 
groep A: 1. Joep Nabuurs 2. Jozef Simenon 
3. Jacob Perrenet. 
 

     
groep B: 1. Miki Nieczyporowski 2. Tho-
mas Timm 3. Hans Leenders 
 
Hemelvaarttoernooi 
1. Dirk Bergmans 2. Henk van Gool 3. Joa-
chim Guddat 
 
Rabobank Venlo Open 
 
Het open kampioenschap van Venlo was 
dit jaar sterk bezet met maar liefst 48 deel-
nemers. Titelverdediger Henk van Gool 
leed twee gevoelige nederlagen. Thomas 
Neuer won al zijn wedstrijden en werd de 
nieuwe kampioen, voor Siem van Dael en 
Peter Schoeber. 
Ratingprijzen waren er voor Miki Niec-
zyporowski, Ger van Leipsig en Loek 
Veeger. 
 
Zomertoernooi 
In de maanden juli en augustus houdt de 
vereniging een snelschaaktoernooi. Editie 
2016 werd gewonnen door Henk van Gool 
in de A-groep en Robert Meilink en Jack 
Vossen in de B-groep. 
 
Geert Hovens, wedstrijdleider
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ZOMERSCHAAK OP DE CAMPING 
 
Onze voorzitter Ad Burgmans organiseert zijn eigen zomertoernooi. 
 

 
 

Hij heeft zich op de camping in Zuid Frankrijk verdienstelijk gemaakt door een simultaantje te 
geven. Score 100% aan twee borden! 
        _____________________________ 
           ___________ 
 
 

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 11 MEI  2017  
 
Afgemeld: P. Boonen, San van Dael, Siem 
van Dael, G. Hovens, J. Jacobs, J. Joosten, J. 
de Laat, M. van der Lee, F. Mertens, H. van 
Mulekom, J. Nabuurs, M. Strijbos 
 
Aanwezig zijn 23 leden. 
 
1. Opening 
Voorzitter A. Burgmans opent de vegadering 
om 20.12 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom, in de bijzonder de ereleden. 
Hij merkt op dat deze vergadering vooral in 
het teken staat van de evaluatie van de spon-
soring van Andrey Orlov in het eerste team. 
Hierover heeft in afgelopen Algemene Ver-
gadering reeds een discussie plaatsgevonden. 
Verder zal het bestuur een mededeling doen 
over de bestuurssamenstelling. 
Overigens worden in deze vergadering geen 
besluiten genomen. 

2. Sponsoring eerste team 
A. Burgmans merkt eerst op dat een team in 
de eerste klasse aantrekkelijk is voor zowel 
jeugd als volwassenen. Daarna geeft hij het 
woord aan teamleider H. van Gool. 
H. van Gool:  
De deelname van Orlov is uitstekend 
verlopen zowel in technisch als in menselijk 
opzicht. Hij scoorde 6 uit 7 en zorgde 
daarmee voor zeker 4 matchpunten voor het 
team. Hij voelt zich thuis in het team en heeft 
ook enkele keren gereden. 
Het zou heel jammer zijn als hij weg zou 
gaan ! 
Verder zijn er via Jürgen Daniel nog drie 
Duitse spelers bij gekomen: 
Philip Welzel, Alexander Nent en Christian 
Busch. Zij worden overigens niet betaald. 
Dan geeft A. Burgmans het woord aan 
penningmeester G. in ’t Veld. 
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G. in ’t Veld: 
Orlov heeft 7 wedstrijden meegespeeld wat € 
1400 kostte. Dit wordt (grotendeels) betaald 
met de garantiestellingen van de leden. Het is 
helaas (nog) niet gelukt een sponsor te 
vinden. Hiervoor zijn 200 bedrijven benaderd 
met een standaardbrief, helaas zonder 
resultaat. In het vervolg gaan we gerichter 
zoeken. 
Wel succesvol waren de acties bij Plus 
Benders die enkele honderden Euro’s hebben 
opgebracht. Hiervoor dank aan Hetty, Henk 
van Gool, Peter Smith en Ger van Leipsig. 
Daardoor hoeft de tweede garantiestelling 
niet geheel opgevraagd te worden. 
Overigens zal het bestuur de leden niet 
nogmaals vragen om een garantiestelling. 
P. Thijssen vraagt of de acties bij Benders 
volgend jaar weer plaatsvinden. 
G. in ’t Veld: waarschijnlijk wel het bonnetjes 
verzamelen maar niet de speciale actie. 
A. Burgmans merkt op dat het meespelen van 
de grootmeester aanleiding was voor een 
groot artikel in Dagblad De Limburger 
waarin G. in ’t Veld en hij zijn geïnterviewd. 
Dat is natuurlijk mooie publiciteit ! Verder 
meldt hij dat er in de jaarvergadering zorgen 
waren dat er één speler betaald werd en de 
rest niet. Dit zou tot frictie kunnen leiden. 
H. van Gool antwoordt dat dit binnen het 
team geen enkel probleem was. 
G. van Leipsig weet dat het bij een 
voetbalclub verkeerd is afgelopen. 
J. Kempen was niet bij de jaarvergadering 
maar wil wel wat opmerken. 
Het voorbeeld van G. van Leipsig kent hij 
van een andere schaakclub. 
Verder heeft hij er moeite mee dat de VSV 
als amateurclub een speler betaalt. 
Hij is bang dat het een keer fout gaat. Al met 
al is hij sceptisch. 
G. in ’t Veld antwoordt dat Orlov geen echte 
prof is. Verder merkt hij op dat het inhuren 
van een grootmeester geen doel op zich is, 
maar een middel om handhaving in de eerste 
klasse mogelijk te maken. 
 
 

A. Burgmans voegt hieraan toe dat bij 
Voerendaal het eerste team geheel uit profs 
bestaat en los staat van de club. Dit is zeker 
niet ons doel. Verder diende Orlov zichzelf 
aan. De beslissing om spelers te betalen moet 
ieder jaar genomen worden.  
D. Bergmans beaamt dat het verhaal over 
Voerendaal klopt. Hij vraagt zich verder af of 
Orlov nog wel nodig is. De andere drie 
Duitse spelers blijven toch wel. 
G. in ’t Veld vindt dat we aan het eerste team 
verplicht zijn om een sponsor te zoeken. 
G. van Leipsig vraagt wat er gebeurt als geen 
sponsor wordt gevonden. 
G. in ’t Veld: dan geen Orlov meer. 
P. Smith heeft enkele vragen: 
Analyseert Orlov mee ?  
H. van Gool: Ja, hij toont belangstelling. 
G. in ’t Veld voegt hieraan toe dat voor Siem 
van Dael Orlov een inspiratie vormt. 
Betekent deelname van Orlov extra 
uitstraling ?   
H. van Gool: dat is niet echt merkbaar. 
Is zonder Orlov de kans op degradatie groot ?  
H. van Gool: handhaving blijft mogelijk maar 
het wordt wel veel lastiger. 
H. van Gool wil verder opmerken dat een 
langer verblijf in de eerste klasse andere 
spelers kan aantrekken. 
N. van der Hoogt vindt dat er aan de 
sponsoring wat voorwaarden verbonden 
moeten zijn: het geld moet buiten de club om 
gaan en het hele team moet accoord zijn. 
Verder is een besluit op de jaarvergadering 
erg laat. 
H. van Gool merkt op dat er binnen het team 
vrijwel geen bezwaren zijn tegen de 
sponsoring. 
B. Jacobs vraagt hoe het zit met de 
garantiestellingen. 
G. in ’t Veld antwoordt dat het grootste deel 
wordt opgevraagd, namelijk € 1400 (totaal 
bedrag) minus € 374 (opbrengst actie 
Benders). 
G. van Leipsig vraagt of er aanvullende 
voorwaarden aan de betaalde speler kunnen 
worden gesteld, b.v. rating boven 2500. 
H. van Gool merkt op dat ook belangrijk is 
dat de speler in het team past. 
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R. van Gool vindt het voldoende als de speler 
IM (Internationaal Meester) is. 
A. Burgmans merkt op dat we alert moeten 
blijven op onvrede. 
G. in ’t Veld zegt toe een enquête onder de 
teamspelers te houden. 
H. van Spijk merkt op dat we een 
gezelligheidsclub moeten blijven, maar het is 
ook bezwaarlijk als het eerste team steeds op 
en neer gaat. Verder is het belangrijk dat er in 
Noord-Limburg een team in de 1e klasse 
KNSB speelt. 
P. Thijssen vraagt hoeveel wedstrijden Orlov 
speelt als hij weer meedoet. 
A. Burgmans deelt mee dat een eventueel 
besluit over voortzetting van de sponsoring in 
een aparte vergadering zal worden genomen. 
 
 

 
 
3. Mededeling bestuurssamenstelling 
A. Burgmans merkt op dat hij (zoals eerder 
meegedeeld) op komende jaarvergadering zal 
aftreden als voorzitter. Daarom is het bestuur 
op zoek gegaan naar een opvolger. 
Hij deelt mee dat Jean Paul Joosten bereid is 
gevonden deze functie te vervullen. Hij is 
reeds eerder een jaar voorzitter geweest. 
Daarom zal hij door het bestuur kandidaat 
worden gesteld. 

A. Burgmans meldt verder dat andere leden 
zich ook kandidaat kunnen stellen. 
G. in ’t Veld: Jean Paul zou dit toejuichen. 
K. Clabbers vraagt of hij interim-voorzitter 
wordt. 
A. Burgmans antwoordt dit ontkennend. 
Verder is hij wel ieder jaar aftredend.   
 
4. Rondvraag 
G. in ’t Veld deelt mee dat LimianZ vanwege 
het risico van overval heeft besloten tot een 
experiment waarbij een muntjesautomaat 
(met tijdslot) wordt geplaatst, en bonnetjes en 
cash-betaling worden afgeschaft. 
H. van Gool vraagt naar de contacten met 
Maagdenberg. 
G. in ’t Veld antwoordt dat er een oriënterend 
gesprek is geweest. 
 

 
 
5. Sluiting 
Voorzitter A. Burgmans sluit de vergadering 
om 21.13 en dankt de aanwezigen voor hun 
inbreng. 
 
Bas van der Grinten, secretaris 
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THOMAS NEUER WINT RABOBANK VENLO OPEN 2017 
 
 
Door Henk van Gool 
 

Hij twijfelde sterk of hij zou meedoen, maar 
uiteindelijk liet hij zich overhalen. En met 
wat voor gevolgen! Thomas Neuer werd in 
een sterk bezet evenement met overmacht 
Open kampioen van Venlo door al zijn partij-
en te winnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampioen Thomas Neuer 
 
Hij onttroonde daarmee Henk van Gool, die 
dit toernooi al negen jaar op rij domineerde. 
Nummer tien kwam er niet voor Henk, omdat 
hij in de rondes twee en vijf simpelweg werd 
overlopen, zie de volgende diagrammen: 
 
Ted Noij – Henk van Gool (R2) 

 
Na een mislukt 
openingsexpe-
riment is zwart 
in een miserabe-
le positie beland. 
De witte cavale-
rie domineert het 
bord.  
 
 

Ted maakt nu korte metten. 25.h4! opent de 
stelling waarna de zwarte monarch weerloos 
is. 25.., De7 26.hxg5, Lxg5 27.Teg1, hxg4 

(op 27.., h4 volgt 28.f6+, Lxf6 29.g5) 
28.Txh8, Kxh8 29.Dh2+, Kg8 30.Txg4   
1 – 0  
 
Henk van Gool – Bill Kortenoeven (R5) 
 

Opnieuw is 
Henk in de pro-
blemen geko-
men na een mis-
lukte opening.  
Het loperpaar 
compenseert 
nauwelijks voor 
de verzwakte 
koningsstelling 

en het ruimte nadeel in het centrum. 
 

 
Bill Kortenoeven 
 
22.Kg2? (22.Dd2, Dd7 23.Le2, e3 24.Dd1, 
Tf7 25.Th2 had de boel nog bij elkaar gehou-
den.) 22.., Dd7  
Hoe gaat wit pion g4 nog redden? Op 23.Th4 
kan 23..,g5 24.hxg6, Pxg6 25.Th2, Dxg4 en 
op 23.Dd1 kan zwart de kwaliteit offeren met 
Dxg4 24.Le2, Pe5 25.Lxf3, Pxf3 bijvoorbeeld 
26.Da4, Tf8 27.Dxa7, Pf5 28.Dc5  
 
Zie het analyse diagram op de volgende blad-
zijde. 
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analysediagram 
 
28.., e3! En wit is al 
gedwongen zijn dame 
te geven: 29.Dxd5+. 
Kh8 30.Dxf3, Ph4+ 
31.Txh4, Dxf3+ enz.) 
 
In de partij koos Henk 
voor 23.Kh3, maar 

zag zich na 23.., De6 (dreigt .., Pe5) al ge-
dwongen met 24.Dxf3 de dame te offeren om 
althans nog een beetje spel te verkrijgen. Bill 
bracht zijn materiële voordeel echter netjes 
tot gelding. 
 
Een ontmoeting met Thomas Neuer zat er 
daarna niet meer in. Die won namelijk de ene 
degelijke pot na de ander. Zo boekte hij een 
snelle zege op Bas van der Grinten. 
Thomas Neuer – Bas van der Grinten (R6) 

 
Thomas is veel 
beter ontwikkelt. 
In korte tijd zet 
hij een konings-
aanval op. 
15.Pg5, Dg2 
(15.., Df5 
16.Pe3, Dg6 
17.Pxf7) 
16.Td1, Ph6 

17.Pe3, Dxf2 18.Pxf7 zie volgende diagram 
 

 
En Bas gaf op. 
Er is niets zin-
nigs te verzin-
nen tegen de 
matdreigingen 
De6+ en Td8+. 
 
 
 
 

 
De enige echte concurrentie kwam nog van 
Siem van Dael. Siem had echter een paar 
halfjes laten liggen tegen Peter Schoeber en 

Piet Thijssen en moest daarom in de laatste 
ronde winnen van Thomas om kampioen te  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siem van Dael 

 
kunnen worden. Thomas gaf echter geen 
krimp en profiteerde in het pionneneindspel 
van een verre vrijpion. 
 
Siem van Dael – Thomas Neuer (R7) 

 
51.., Ke7 (ook 
51.., h3 wint) 
52.Ke3, h3 
53.Kf2, f4 
54.Kg1, Ke6 
55.Kh2, Kxe5 
56.Kxh3, Kd4 
zie volgende 
diagram 

 
En nadat zwart 
pion c4 heeft 
veroverd, pro-
moveert hij als 
eerste: 0 – 1.  
 
 
 
 

 
Hiermee werd de score van zeven uit zeven 
een feit. Een uitzonderlijke prestatie in dit 
zware deelnemersveld. Siem van Dael, Peter 
Schoeber, Geert Hovens, Henk van Gool en 
Peter Schut eindigden allen met vijf uit zeven 
op een gedeelde tweede plaats, maar op 
grond van de weerstandspunten gingen de 
prijzen naar Siem van Dael en Peter Schoe-
ber.  
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Eindstand Rabobank Venlo Open 
No.    Naam                       Score   WP    SB     PS  rating TPR  W-We 

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

  1.    Neuer, Thomas               7.0  29.0  29.00  28.0  2080 2685 +1.96 
  2.    Van Dael, Siem              5.0  34.5  22.75  22.5  2125 2016 -0.64 
        Schoeber, Peter             5.0  31.5  19.50  21.5  1892 1979 +1.02 
        Hovens, Geert               5.0  28.0  18.25  19.5  1919 1908 +0.13 
        Van Gool, Henk              5.0  26.5  18.00  19.0  2213 1979 -1.40 
        Schut, Peter                5.0  25.5  15.50  19.0  1708 1847 +1.43 
  7.    Thijssen, Piet              4.5  28.5  17.00  20.0  1826 1920 +0.97 
        Kortenoeven, Bill           4.5  27.0  14.75  20.5  1849 2010 +1.33 
        Zettl, Thomas               4.5  26.5  15.25  17.0  1949 1794 -1.08 
 10.    Heinert, Eugen              4.0  31.5  15.00  19.0  2145 2120 -0.01 
        Van der Grinten, Bas        4.0  30.5  15.00  18.5  1879 1838 -0.20 
        Toll, Maarten               4.0  24.5  13.00  16.5  1835 1752 -0.50 
        Van Leipsig, Ger            4.0  24.5  12.25  14.0  1516 1780 +1.99 
        Jacobitz, Karl              4.0  23.0  10.00  14.0  1549 1699 +1.19 
        Alonso, Jose                4.0  22.5  12.00  17.0  1781 1664 -0.83 
        De Lange, Vincent           4.0  22.0   9.25  14.5  1797 1661 -0.99 
 17.    Noij, Ted                   3.5  30.5  12.50  17.0  1770 1802 +0.22 
        Sofic, Narcis               3.5  27.5  11.00  19.0  1910 1824 -0.52 
        In 't Veld, Gerard          3.5  25.0  12.50  14.0  1547 1753 +1.71 
        Van der Hoogt, Nico         3.5  25.0  11.50  16.5  1823 1707 -0.92 
        Nieczyporowski, Miki        3.5  24.5  11.00  14.0  1632 1612 -0.11 
        Leenders, Hans              3.5  21.0   7.00  12.0  1643 1540 -0.83 
 23.    Heinen, Dai                 3.0  27.0   7.75  13.5  1547 1671 +0.77 
        Lietz, Bertram              3.0  26.0   9.75  13.5  1517 1569 +0.35 
        Plukkel, Simon              3.0  25.5   9.50  12.5  1614 1715 +0.55 
        Van Overbeek, Frank         3.0  25.5   8.75  13.0  1544 1581 +0.22 
        Op de Laak, Jan             3.0  25.0   7.00  15.0  1671 1508 -1.26 
        Plate, Axel                 3.0  21.5   7.25   9.5  1438 1455 +0.05 
        Veeger, Loek                3.0  21.0   7.00   9.0  0000 1468  1468 
        Kuntzelaers, Piet           3.0  21.0   6.50  10.0  1454 1473 +0.08 
        Timmermans, Peter           3.0  17.0   5.00   6.0  1311 1392 +0.39 
 32.    De Laat, John               2.5  28.5   9.25  13.5  1739 1743 -0.08 
        Vossen, Jack                2.5  27.5   8.50  11.0  1625 1589 -0.57 
        Meilink, Robert             2.5  26.5   7.25  12.5  1702 1532 -0.93 
        Rahawadan, Maria            2.5  24.5   8.00  13.5  1105 1402 +1.94 
        Burgmans, Ad                2.5  24.0   6.50  11.0  1551 1591 +0.17 
        Kappert, Dick               2.5  22.0   6.75  11.5  1662 1430 -1.79 
        Jacobs, Boeb                2.5  21.0   5.75   7.0  1401 1406 -0.10 
        Van Dael, San               2.5  21.0   4.75   8.0  1286 1331 +0.06 
        Dael, Martin                2.5  19.0   5.25   6.5  1497 1262 -1.81 
        Oosterbaan, Gerben          2.5  18.5   4.25   8.5  1427 1383 -0.47 
 42.    Ekker, Laurens              2.0  22.5   5.00   7.5  1475 1425 -0.35 
        Mamund, Abdul Rauof         2.0  22.5   4.00   9.0  1131 1158 -0.11 
 44.    Joosten, Jean Paul          1.5  24.0   4.75   9.5  1471 1823 +0.39 
        Kempen, Jos                 1.5  23.0   3.50   7.0  1288 1306 -0.02 
 46.    Wuts, Harry                 1.0  21.0   3.00   5.5  1179 1030 -0.72 
 47.    Verplakke, Jacqueline       0.5  18.5   1.50   3.0  0968  521 -0.60 
 49.    Smith, Peter                0.0  16.5   0.00   0.0  1176  776 -0.08 

 
Op de volgende bladzijde treft u enkel sfeerfoto’s aan van het Rabobank Venlo Open 2017. 
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Gerben Oosterbaan           Geert Hovens 
 

 
 

Bertram Lietz                  Maria Rahawadan
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BOEBS COLUMN 
Clubavond 
 
Door Boeb Jacobs 
 

Donderdag 7 sep-
tember 2017. Bui-
ten worden de eer-
ste tekenen van 
herfst al zichtbaar, 
binnen verzamelen 
zich de leden van 
de 90 jarige Ven-
lose schaakvere-
niging. Ze maken 
zich op voor weer 
een nieuw schaakseizoen. Als ik aankom 
zijn de meeste  leden al binnen. Diegene die 
alleen voor Caïssa komen zijn met de auto. 
Zij die ook Bachus willen ontmoeten zijn 
met de fiets. 
 
Terwijl enkele leden borden en stukken 
klaar zetten verkoopt Henriëtte de eerste 
kopjes koffie. Ergens geeft Henk van  Gool 
schaakinstructie. De stemming  is een mix 
van spanning en ontspanning. Maar in het 
algemeen hebben de heren en een enkele 
dame die aanwezig is er wel zin in om na 
het zomersnelschaakgedoe weer serieus te 
schaken. Niemand staat er bij stil dat aan 
het eind van de avond de helft van hen psy-
chische schade heeft opgelopen als gevolg 
van tegenvallende resultaten. Hier blijkt 
weer eens hoe beperkt het voorstellings-
vermogen van de mens is. Even na acht uur 
kruipen de spelers achter de borden. De 
stukken worden nog even  goed gezet, in de 
notitieboekjes worden namen ingevuld. Als 
ook de laatste laatkomer is aangeschoven 
ebt het geroezemoes  geleidelijk weg. Het 
tikken van de schaakklokken klinkt luid in 
de stilte. Wie heel goede oren heeft kan ook 
de versnelde hartslagen horen.  
Onze, verder niet genoeg te prijzen wed-
strijdleider, heeft de deelnemers aan de in-
terne competitie in vier groepen ingedeeld 
en ze wilde beesten namen gegeven. Ik 
vind 4 groepen te veel en de namen niet 

conform de werkelijkheid. Drie groepen 
vind ik beter. Ik zeg dat niet zomaar. Nee, 
ik zeg dat omdat ik tijdens observaties 
langs de borden drie soorten spelers zie: 
ongeschoolde, laaggeschoolde  en hoogge-
schoolde. 
 
Ze hebben ieder hun eigen kenmerk. De 
ongeschoolden spelen met hun hart. Ze 
hebben malestein aan alle theorie. Het zijn 
romantische spelers, ze zien een schaak-
wedstrijd als een avontuur met onverwach-
te wendingen, hun spel  is daarom leuker 
dan echt schaken. De laaggeschoolden, zij 
hebben de klok horen luiden maar weten 
niet waar de klepel hangt. Het zijn in die 
zin openingskenners dat ze de namen van 
alle bestaande systemen kennen. Ze kennen 
ook wel wat zetten maar het doel daarvan 
ontgaat ze geheel. Tenslotte de hoogopge-
leiden. Deze spelers hebben er werk van 
gemaakt. Ze hebben het schaakspel uitvoe-
rig bestudeerd en of training gehad. Toch 
zal uiteindelijk het aanwezige talent hun 
speelsterkte gaan bepalen. Ome Nelis, des-
tijds een bekende Amsterdamse bokstrai-
ner, zei het al: ‘Wat er niet in zit kan je ook 
niet trainen’. 
 
Als ik de EERSTE  keer langs de borden 
loop hebben de ongeschoolden al veel zet-
ten gedaan. Ze spelen fris van de lever en 
met open vizier. 
Bij de laaggeschoolden zijn de uit het 
hoofd geleerde zetten op. Nu moet er wor-
den geschaakt. De hooggeschoolden zitten 
nog in de theorie, daar is nog helemaal niks 
gebeurd. 
 
Op mijn TWEEDE  ronde is bij de onge-
schoolden op veel  borden materiaalachter-
stand  ontstaan. Bij de laaggeschoolden is 
de bravoure verdwenen. De problemen ho-
pen zich op. De nervositeit neemt toe. Bij 
de structurelen, de hooggeschoolden, is het 
spel op de wagen  gekomen. Als ‘Leeuwen’ 
wordt er gevochten om ook maar het ge-
ringste voordeel te behalen. 
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Als ik laat op de avond mijn DERDE ronde 
loop zijn de ongeschoolden al lang naar de 
bar of naar huis. Bij de laaggeschoolden 
heeft de gelukkigste gewonnen. 
 

De hooggeschoolden zitten in het eindspel. 
De spanning is voelbaar. Het publiek kijkt 
ademloos toe. Als de laatste partij is afge-
lopen wordt er nog even geanalyseerd. En 
dan gaat langzaam het licht uit in de zaal. 

     ______________________________ 
 
                    __________________ 
 

GEERTS COLUMN 
Schakie Splinter 
 
Door Geert Hovens 

 
Juli-augustus 
vakantietijd. 
Een zekere 
loomheid 
maakt zich van 
je meester. De 
columnisten 
krijgen een 
writer’s block.  
De ene belt de 
andere op en zegt: ik zit  met de handen in 
mijn haar maar kan daar niks over schrij-
ven want het moet over schaken gaan. Tja, 
want anders snijdt ut geen hout natuurlijk. 
 
Gelukkig zijn we in de regio gezegend met 
een tweetal toptalenten. Ik heb ze al eerder 
in deze column ten tonele gevoerd onder de 
namen Circus Maximus en Siem Salabiem. 
Beiden hebben in het zomertoernooi nog 
eenmaal hun kunsten vertoond en uiteraard 
gingen ze er met de dagprijs vandoor. 
Hoewel ik ze in het onderlinge potje nog 
het leven zuur heb proberen te maken. 
 
Je bent jong en je wilt wat, zo luidt een stel-
regel. Max en Siem vieren hun vakantie 
tijdens schaaktoernooien en spelen dan af 
en toe op een live-bord. Dan zit uw colum-
nist uiteraard aan zijn laptop gekluisterd. 
Zo ook bij de partij in Leiden van Siem 

tegen IM Thomas Beerdsen. Daar ging  ik 
eens lekker voor zitten, maar het werd een 
klein drama in 11 zetten. Een soort minia-
tuur. Een dag later nam Max voor Siem 
revanche door Thomas van het bord te 
schoppen. 
 
De revanche voor Siem zelf kwam in Die-
ren, de 1e ronde mocht hij aantreden tegen 
Thomas en behaalde een remise. Dit bleek 
de opmaat voor een uitstekende toernooi 
met een TPR van boven de 2400 punten. 
Vanaf nu mag hij de FM titel voeren. 
 
Nu volg ik het toernooi in Vlissingen waar 
Max aan meedoet. Daar zag ik een foto 
voorbijkomen van het Indiase talent met de 
prachtige naam Praggnanandhaa, hij is IM 
een nog een jaartje jonger dan Siem. Op de 
foto heeft hij zijn benen gevouwen en zit 
dus min of meer geknield op de stoel. Mis-
schien dat hij zo de stelling beter overziet. 
 
Zou ik dat laatste ook maar eens moeten 
proberen? Dat moet er in eerste instantie 
best wel indrukwekkend uit gaan zien, maar 
het lijkt me op de lange duur toch een pijn-
lijke kwestie. Nee, dan blijf ik liever met 
mijn voeten op de grond. Ik ken een co-
lumnist die droomt van winstpartijen tegen 
de clubkampioen.  
Dat is mij te hoog gegrepen. 
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Door: Nico van der Hoogt 
 

Rangen & Standen 
 

  Neen, geachte lezer, deze aflevering han-
delt niet over de schaakprestaties van onze 
leden en de daaruit volgende rangschikking 
in de een of andere tijgertabel. Ik wil het 
met u over iets geheel anders hebben. Het 
betreft de ordening zoals wij die waarne-
men bij kleinere en grotere groepen van de 
homo sapiens. Om die goed te laten functi-
oneren, is het van groot belang dat er taken 
en verantwoordelijkheden worden verdeeld. 
Al naar gelang specifieke kennis, kunde of 
brute kracht van het individu, werden reeds 
bij de allerprimitiefste samenlevingsvormen 
de rollen verdeeld.  
 Onder aanvoering van de hoofdman gingen 
in de oertijd de jagers achter de mammoet 
aan, terwijl thuis de vrouwen op de klein-
tjes letten, vruchten verzamelden, kleren 
maakten enz. Van emancipatie had men 
immers nog nooit gehoord; radio, televisie 
en telefoon waren onbekend. Die zouden 
trouwens vanwege het ontbreken van elek-
triciteit toch niet gewerkt hebben. 
In latere, meer moderne samenlevingen 
zien we de maatschappelijke rolverdeling 
verfijnen en soms absurde vormen aanne-
men. Want wat te denken van de almacht 
van de Egyptische Farao’s1, de verheven-
heid van vele Koningen, Keizers en Admi-
raals? De positie van de middeleeuwse 

                                                 
1 Egyptische Farao→een onvervalst pleonasme inder-
daad!  

adellijken - graven, hertogen, baronnen en 
dergelijke?  
Extreem wordt het soms wanneer paranoïde 
megalomanen de macht grijpen zoals bij-
voorbeeld Josif Vissarionovitsj Djoegasjvi-
li, beter gekend als Stalin. Miljoenen Russi-
sche tovaritsjen kunnen het niet meer na-
vertellen… Hier is Koba. (Koosnaampje)  
 

 
 

Извините, это не было преступлением! 
(Sorry, het was niet kwaad bedoeld!) 

 
 En ondergeschikt aan deze beschreven 
machthebbers kruipen dan de lagere klas-
sen, zoals het vulgus ofwel het plebs onder 
de Romeinse Imperators.  Burgers, boeren 
en middenstand die zich lange tijd de lui-
men en grillen van leenheren, graven of 
hertogen moeten laten welgevallen. En 
gans onderaan de ladder vegeteren dan de 
horigen, de lijfeigenen of zelfs slaven 
waarover de meester naar willekeur kon 
beschikken.  
Dat de sociale rolverdeling ook reeds in het 
verre verleden niet altijd werd gepruimd, 
bewijst onderstaande holbewonercartoon. 

Zo, zo, meneer Anachron vreest de mammoet 
en blijft liever te grot om, ja wat eigenlijk? 
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“Ja, hallo”, hoor ik u roepen, “dat weet ik 
zelf ook allemaal wel, maar wat heeft dit 
met onze geliefde schaakclub te maken?”  
Goeie vraag. Neen, ik wil niet de machts-
verhoudingen binnen de VSV aan de kaak 
stellen.  
Wij kennen geen balloterend bestuur dat  
onwelgevallige types buiten de deur tracht 
te houden. Of presidiumleden die de beste 
plaatsen en het dito materiaal claimen in de 
schaakzaal. En voordringen aan de bar of 
‘gewone’ leden hooghartig wijzen op groe-
zelige handen, nagelrouwranden of een (te) 
woeste haardos. Een Elo-bonus bedingend, 
want bestuurslid. Nee, goddank, dat was en 
is in Venlo een vrijwel onbekend scenario.  
Integendeel. In meerdere oude geschriften 
in het archief kunnen we vernemen, dat er 
in de (toen nog wel) Koninklijk Erkende 
Venlose Schaakvereniging geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen de leden wat 
hun sociale status aangaat. Timmerman of 
advocaat, ingenieur of putjesschepper, oud, 
jong, middelbaar, man of vrouw, allen zijn 
evenzeer van harte welkom! 
 Ja, zo was en is de mores van de VSV. 
 Moreel hoogstaand!2 
 Toch wordt deze prijzenswaardige ideolo-
gie soms enigszins geweld aangedaan. In 
het clubblad van april 1955 vond ik de vol-
gende vermaning aan de leden van de hand 
van secretaris/redacteur Dommeck:  
 
“Och een ander doet het wel… 
 
Tegen het einde van een onlangs gehouden 
speelavond, zag ik iets schrijnends. Om het 
maar zacht uit te drukken. Diverse borden en 
stukken lagen door elkaar op tafels. De spelers 
hadden zich niet eens de moeite getroost de 
door hen gebruikte spullen op te bergen en 
waren zonder meer verdwenen. Wie de spullen 
opruimde? Het was dokter Majoor. Niet dat ik 
daarmede zeggen wil dat dit lid zich daar “te 
hoog” voor moet tellen, want iedereen kan 
weten dat onze sympathieke vicevoorzitter net 
als anderen gewoon lid is en ook wil zijn, maar 
ik vind het bepaald erg, zo niet ernstig tegen 
het schaakfatsoen gericht, dat een niet tot de 
                                                 
2 Het staat hier eenieder vrij tot kort borstgeroffel… 

jongeren behorend lid de spullen moet oprui-
men van nalatige anderen. Het gaat niet aan 
dat zoiets gebeurt. Iedereen, jong of oud in het 
midden latend, dient zijn eigen spullen op te 
bergen. Bovendien wordt alsdan ook voorko-
men dat de schaakstukken onder elkaar gera-
ken, zoals op het ogenblik heel erg het geval is. 
Immers, één man kan makkelijk de weinige 
stukken controleren. Zullen we het wéér eens 
afspreken?” D. 
 
Allemachtig! Dokter Majoor die de stukken 
opruimt. Dommeck, toch een echte rooie 
rakker, vindt dit  terecht een brug te ver.  
Dr. S.J.C. Majoor (1893-1958) was in die 
dagen geneesheer-directeur aan het sanato-
rium “Maria Auxiliatrix”, alwaar hij onder 
meer de tbc-patiënten onder zijn hoede had. 
Inderdaad niet de eerste de beste. Maar hij 
achtte het nederige opbergwerk niet bene-
den zijn eh… stand. Hulde! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokter Majoor doet zijn ronde medio 1950 
 
Hay Dommeck zelf was overigens ook niet 
te beroerd om geregeld klemmende ver-
zoeken aan de leden te richten zoals: 
 
“Tracht u te beheersen wanneer twee leden 
samen spelen, waarbij u meent dat een van hen 
–of beiden- het volkomen stom doen. Voor 
sommige spelers kan het hinderlijk zijn wan-
neer een groepje belangstellenden al dan niet 
hoofdschuddend waarneembaar – zacht staat 
te praten. Spelers dienen niet te worden afge-
leid. Stilte!”  
 
Gelijk had hij. Het opruimprobleem is 
trouwens tegenwoordig bij VSV geheel 
opgelost. Of toch bijna… 
                           Nico, juli  2017 
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HEMELVAARTTOERNOOI 2017 
 
Door Geert Hovens

Voor de 30e maal organiseerde LimianZ 
Party & Event Center de jaarlijkse denk-
sportdag op donderdag 25 mei 2017.  
De leden van de Venlose Schaakvereniging 
speelden een rapidtoernooi over zeven ron-
den. Winnaar werd Dirk Bergmans, voor 
Henk van Gool en Joachim Guddat.  
 
De eindstand is : 
1 Bergmans, Dirk 5,5  
2 Van Gool, Henk 5,5  
3 Guddat, Joachim 5,5  
4 Rievers, Jos 5  
5 Van Dael, Siem 4,5  
6 Nieczyporowski, Miki 4,5  
7 Hovens, Geert 4  

8 Van der Lee, Marc 4  
9 Op de Laak, Jan 4  
10 Jacobs, Johan 4  
11 Van Mulekom, Hans 3,5  
12 Jacobitz, Karl 3,5  
13 Meilink, Robert 3,5  
14 Van der Hoogt, Nico 3,5  
15 In 't Veld, Gerard 3,5  
16 Van der Grinten, Bas 3  
17 Ekker, Laurens 3  
18 Van Leipsig, Ger 3  
19 Timmermans, Peter 3  
20 Kuntzelaers, Piet 2,5  
21 Leenders, Hans 2  
22 Burgmans, Ad 2  
23 Van Dael, San 1,5 

 

 
San van Dael (li) tegen Piet Kuntzelaers (re) 
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             - Advertentie -   

BORD 

LEVEND SCHAAKSPEL 
TE HUUR 

De Venlose Schaakvereniging is in het bezit van een fraai bord in de vorm van een 
groot zeil (afmeting 10 x 10 meter) dat gebruikt kan worden voor een voorstelling met 
levensechte "schaakstukken".  
 

Dit bord is te huur.  
Bijbehorende hoofddeksels voor alle schaakstukken in 
kindermaten kunnen ook worden gehuurd. 
 
Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
Piet Thijssen  077-3073961 of piet.thijssen@hetnet.nl 

 
 

 
Voorbeeld van het gebruik van het Levend Schaakspel in het toneelstuk ‘De barones en de 
dominee’ . Theater Suus, Zwolle  
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INTERNE ELO RATING Per 6 juli 2017 (incl. Rabobank Venlo Open) 
 
Door Robert Meilink 
 
Siem van Dael (+237) is de hoogste ELO stijgers, gevolgd door Miki Nieczyporowski  (+76) 
en Peter Smith (+58) 
. 
Speler Progressie 

Begin 
seizoen 

06-07-17   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

06-07-17 

Strijbos M 37 2270 2307  Meilink, R -31 1692 1661 

Welzel P 0 2229 2229  Laak J op de -45 1687 1642 

Gool R van 1 2220 2221  Leenders H -13 1639 1626 

Montignies R 0 2218 2218  Clabbers K -53 1667 1614 

Nabuurs J 0 2215 2215  Nieczyporowski M 76 1538 1614 

Smith T 0 2192 2192  Jacobitz K 3 1595 1598 

Warmerdam M 8 2172 2180  Vink R 0 1572 1572 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Veld G in 't 8 1561 1569 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D -64 1628 1564 

Nent A 0 2136 2136  Burgmans A 28 1530 1558 

Neurer T 34 2096 2130  Ekker, L. 49 1500 1549 

Gool H van -9 2137 2128  Leipsig G van 15 1525 1540 

Busch C 0 2119 2119  Lietz B 23 1504 1527 

Dael van S 237 1841 2078  Munten G -42 1548 1506 

Guddat J -8 2081 2073  Kuntzelaers P -40 1505 1465 

Fehmer C 0 2055 2055  Joosten JP 21 1419 1440 

Rievers J 0 1946 1946  Dael M -33 1470 1437 

Bergmans D -15 1955 1940  Jacobs B -6 1430 1424 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 0 1394 1394 

Schoeber P 16 1901 1917  Timmermans P 23 1311 1334 

Hovens G 17 1898 1915  Smith P 58 1276 1334 

Mertens F 0 1901 1901  Rahawadan M 19 1314 1333 

Grinten B van der -41 1922 1881  Oosterbaan G -36 1361 1325 

Thijssen P -4 1883 1879  San van Dael -2 1300 1298 

Jacobs J 0 1872 1872  Wuts H -17 1268 1251 

Dierx G 0 1865 1865  Kempen J -81 1318 1237 

Mulekom H van -8 1841 1833  Mahmund A.R -11 1234 1223 

Lee M van der -31 1843 1812  Houwen A -57 1225 1168 

Hoogt N van der -29 1837 1808  Tiesinga C -18 1126 1108 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J 7 943 950 

Laat J de -32 1732 1700      
Borghouts, H 0 1688 1688      
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