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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2020-2021  nr. 2  augustus 2021 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  

Secretaris  B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 

     Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider/ G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

    jeugdleider 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 Nog te bepalen 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 

 donderdag : 18:30 – 19:30 jeugd 
      

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 

 

Speelzaal   Nog te bepalen 

  

 

 

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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file:///C:/../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/psm/AppData/Local/Microsoft/psm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q6VBHVK4/geert.hovens@planet.nl
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m december 2021 Peter Smith 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

In memoriam Hub van Spijk Bas van der Grinten 

Herinneringen aan Hub van Spijk Paul van der Sterren 

Uitnodiging en agenda ALV 26-08-2021 Bas van der Grinten 

Notulen ALV 27-08-2020 Bas van der Grinten 

Jaarverslag secretaris 2020-2021 Bas van der Grinten 

Jaarverslag wedstrijdleider 2020-2021 Geert Hovens 

Boebs Column: Boeb Jacobs  

Ledenlijst augustus 2021 Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
september 2021:  

18 sept. 2021 Za. KNSB competitie ronde 1 

    

oktober 2021:  

9 okt. 2021 Za. KNSB competitie ronde 2 

10 okt. 2021 Zo. Herfsttoernooi Jeugd Tegelen  

15-17 okt. 2021 Vr.-Zo. WLC Weekendtoernooi  Eindhoven  

17 okt. 2021 Zo.  LisB competitie ronde 1 

    

november 2021:    

6 nov. 2021 Za. KNSB competitie ronde 3 

14 nov. 2021 Zo. LisB competitie ronde 2 

27 nov. 2021 Za. KNSB competitie ronde 4 

    

december 2021:    

12 dec. 2021 Zo. LisB competitie ronde 3 

18 dec. 2021 Za KNSB competitie ronde 5 

27 dec. 2021 Ma. 10e A-74 toernooi Tegelen (3e kerstdag)  

 

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: onbekend   
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KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:   Maurice Janssen 

Afmeldingen:         Kim Clabbers, Andrei Orlov en Joachim Guddat  

Adreswijzigingen:  Nico van der Hoogt is verhuisd binnen Venlo 

(zie ledenlijst)  en Mart Nabuurs van Venlo naar Horst     

KMEDEDELINGENK 
 

• Een groot deel van dit nummer is gevuld met de stukken van de ALV Algemene 

LedenVergadering op donderdag 26 augustus 2021. Het betreft: de uitnodiging + 

agenda, de notulen van de ALV van 27 augustus 2020, het jaarverslag van de secretaris 

en het jaarverslag van de wedstrijdleider. Het financieel verslag van de penningmeester 

(balans en een overzicht van uitgaven en inkomsten) en het materiaaloverzicht worden 

separaat toegestuurd. 

• Op 2 juli 2021 is ons erelid Hub van Spijk op 83-jarige leeftijd overleden. In dit clubblad 

staat namens het bestuur een in memoriam van Bas van der Grinten en haalt Paul van der 

Sterren herinneringen op uit de tijd dat hij nog speelde bij de Venlose Schaakvereniging 

en aan Hub een geduchte tegenstander had. 

• Max Warmerdam heeft in januari 2021 tijdens het Vergani Cup Festival in het Noord-

Italiaanse stadje Bassano del Grappa zijn derde GM-norm behaald. Daarmee is hij nu 

officieel grootmeester. In juni en juli nam hij deel aan toernooien in Villorba (Italië), 

Belgrado (Servië) en Agias Kirykos (Griekenland). 

• Van 31 mei t/m 2 juli 2021 vond het Venlo Gesloten plaats, een voorjaarstoernooi voor 

leden van de Venlose Schaakvereniging. In groep A deelden Peter Schoeber, Nico van 

der Hoogt en Geer Hovers ex aequo de eerste plaats met 4 uit 5. In groep B scoorden 

Hartmut Anders, Frans Hol en Gerard in ’t Veld ieder 4 uit 6 en deelden daarmee de 

eerste plaats. 

• Bij de Nederlandse Jeugdkampioenschappen die van 1 t/m 7 augustus 2021 in Almelo 

werden gehouden heeft Joshua Ekker 3,5 punten behaald in de categorie C-Jeugd. 

• Columnist Boeb Jacobs schrijft deze keer over een toevallige ontmoeting in zijn garage 

en het wonderlijke gesprek dat daarop volgde. Zie zijn column in dit Vizier.
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IN MEMORIAM  

HUB VAN SPIJK  

 
Door Bas van der Grinten 

 

 
 

Op 2 juli is ons erelid Hub van Spijk op 83-

jarige leeftijd overleden. 

Hij werd al in september 1953 (gelijktijdig 

met Huub Borghouts) aangemeld bij onze 

vereniging, en was daarmee dus bijna 68 

jaar lid. Hij heeft zich altijd nauw betrokken 

getoond bij de club. Zo had hij op elke jaar-

vergadering nuttige opmerkingen die het be-

stuur scherp hielden. Hierbij sprak hij ook 

altijd namens de leden zijn dank uit. 

Verder was hij tot voor kort een trouw be-

zoeker bij te thuiswedstrijden van het eerste 

team. Zijn betrokkenheid bleek ook enige 

tijd geleden toen wij (na de troonswisseling) 

door de overheid werden gedwongen het 

predicaat “Koninklijk Erkende” (dat al 

vanaf de jaren 50 werd gevoerd) uit de ver-

enigingsnaam te schrappen. Hub heeft zich 

hier tot het laatst toe fel tegen verzet. Door 

zijn langdurig lidmaatschap was hij goed op 

de hoogte van de geschiedenis van de club. 

Met name over de jaren 50 en 60 had hij veel 

te vertellen. Onlangs nog kregen we een 

mail van iemand die een oude schaakklok 

(uit de jaren 50) bezit met op de wijzerplaten 

het logo van onze club. Hub wist precies de 

achtergrond van die klok. 

 

Hij was zelf een sterke speler die in de 1955 

en 1956 jeugdkampioen van Limburg werd. 

Lange tijd maakte hij deel uit van ons eerste 

team. Later speelde hij diverse jaren met zijn 

broer Theo in een team in de avondcompeti-

tie van de LiSB. 

 

Samen met Theo (oud-voorzitter, overleden 

in 2007) was hij directeur van Drukkerij Van 

Spijk. Zij hebben daarmee grote betekenis 

gehad voor de schaakwereld, onder meer 

door het drukken van vele schaakboeken en 

jarenlang het KNSB-tijdschrift Schakend 

Nederland. En ook meerdere jubileumboe-

ken van onze vereniging. 

Vanaf 1990 waren zij sponsor van een jaar-

lijks jeugdtoernooi georganiseerd door onze 

vereniging, dat eerst het Van Spijktoernooi 

heette en later (na het overlijden van Theo) 

het Theo van Spijktoernooi. Naast financiële 

ondersteuning werden ook vele jarenlang 

fraaie door hen gedrukte schaakboeken aan 

de deelnemers geschonken!  

Hub reikte bij elk toernooi de prijzen uit, 

eerst samen met Theo en daarna met diens 

echtgenote Diny. 

 

Toen wij eind vorige eeuw ons clublokaal 

Café ’t Anker (wegens sluiting) moesten 

verlaten konden we onze eigen oude schaak-

kast met het originele verenigingsembleem 

niet meer gebruiken. Om dit fraaie en waar-

devolle embleem voor het nageslacht te be-

waren hebben Hub en Theo dit op een mooie 

stenen bokaal laten bevestigen en deze ge-

schonken aan de club. Elke jaarvergadering 

prijkt deze bokaal nu op de bestuurstafel. 

Tijdens de jaarvergadering op 28 augustus 

2003 werd Hub vanwege zijn 50-jarig lid-

maatschap door locoburgemeester Piet Jans-

sen de erespeld van de KNSB uitgereikt. 

Ook werd hij toen benoemd tot erelid. 

 

De uitvaart was op 7 juli in de Familiekerk 

in Venlo. Vanwege de Covid-maatregelen 

konden slechts enkele leden hierbij aanwe-

zig zijn. Hij zal in herinnering blijven als een 

belangstellend en aimabel persoon, die altijd 

heeft meegeleefd met de vereniging. We 

gaan hem missen. 
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HERINNNERINGEN AAN 

HUB VAN SPIJK 

 
Door Paul van der Sterren 

 

Als ik aan Hub denk dan denk ik op de eerste 

plaats aan mijn jaren in de Venlose Schaak-

club, 1969 tot 1975. Samen met zijn broers 

Theo en Jo vormde Hub een soort club bin-

nen de club, een instituut bijna: “de gebroe-

ders Van Spijk”, waar je als jonge jongen te-

genop keek. Hub en ook Theo (ik meen dat 

Jo al snel uit beeld verdween omdat hij naar 

elders vertrok) waren belangrijke mensen op 

de club. Ze waren al heel lang lid, behoorden 

tot de beste spelers en bovendien maakte 

hun drukkerij allerlei dingen die op mij als 

jeugdig schaakverslaafde grote indruk 

maakten, zoals boeken, notatieformulieren, 

de Losbladige Schaakberichten en zelfs het 

bondsblad van de Nederlandse Schaakbond. 

Dat al dat moois uit Venlo kwam en ge-

maakt werd door ‘onze’ gebroeders Van 

Spijk, daar was ik trots op. 

 

Als ik nu mijn archieven bekijk, constateer 

ik met lichte verbazing dat ik eigenlijk hele-

maal niet zo vaak tegen ze heb gespeeld. Te-

gen Hub drie keer, voor het eerst in novem-

ber 1971, een lange, zware partij die na 41 

zetten in remise eindigde. Hoewel ik toen al 

kampioen van Limburg was, was ik onder de 

indruk van zijn ‘volwassen’ spel: met een 

voorzichtige opbouw vermeed hij in eerste 

instanties de risico’s, maar toen de kans zich 

voordeed om aan te vallen schrok hij daar 

niet voor terug. Ik ontsnapte maar net. Een 

jaar later won ik van hem en merkte ik wat 

een sportieve verliezer hij was. De derde en 

laatste keer was in de finale van het Kampi-

oenschap van Limburg in de zomer van 

1973. Dit toernooi werd over een periode 

van ongeveer vier weken gespeeld op club-

avonden in Sittard en Roermond. Hub en ik 

waren samen met Peter Schoeber, die in de 

zg. Tweede klasse meespeelde (en kampi-

oen werd!), de enige deelnemers uit Venlo 

en Hub was zo vriendelijk om ons iedere 

keer te chaufferen. Voor mij waren dat ge-

zellige autoritjes, voor Hub zal het best wel 

een zware opgave zijn geweest om iedere 

keer te moeten wachten tot we allemaal 

klaar waren. Hij moest natuurlijk de vol-

gende ochtend weer vroeg op de drukkerij 

zijn en vóór twaalf uur werd het nooit. 

 

Veel later, in 1985 toen ik al elf jaar in Am-

sterdam woonde, heb ik nog eens bij hem 

gelogeerd toen de feestavond ter gelegen-

heid van het 75-jarig jubileum van de (toen 

nog) Koninklijk Erkende Venlose Schaak-

vereniging zo gezellig werd dat ik de laatste 

trein miste. Nood? Geen nood, want Hub en 

zijn vrouw Carla boden me spontaan een bed 

aan. Dat daarvoor hun jongste zoon zijn bed 

uit moest en zelfs zijn kamer moest opoffe-

ren hoorde ik pas onlangs. Nog reuze be-

dankt, jongen! 

 

Natuurlijk trof ik Hub ook de laatste jaren 

nog wel eens, als ik zo nu en dan voor een 

bijzondere (schaak-)gelegenheid in Venlo 

was. Hij was inmiddels meer en meer een in-

stituut geworden binnen de club: geen ac-

tieve wedstrijdspeler meer, maar iemand die 

de onderlinge verbondenheid hoog in het 

vaandel had staan en die het Venlose 

schaakleven op verschillende manieren on-

dersteunde. Ik zal je missen, Hub, en ik denk 

dat dat voor alle Venlose schakers geldt. De 

gebroeders Van Spijk laten een leegte achter 

die niet gauw zal worden gevuld. 
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UITNODIGING  

  
Algemene ledenvergadering op donderdag 26 augustus 2021  

in de Grand café Maagdenberg (Maagdenbergplein 11, 5915 CW Venlo) 

Aanvang: 20.15 uur 
 
 
AGENDA 
 

1.   Opening door de voorzitter 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken 

3.   Notulen van de algemene vergadering d.d. 27-8-2020 (zie elders in dit VSV-Vizier) 

4.   Jaarverslag secretaris (zie elders in dit VSV-Vizier) 

5.   Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit VSV-Vizier) 

6.   Jaarverslag penningmeester 

7.   Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 

8.   Voorstel begroting 2021-2022 

9.   Clublokaal 

10. Clubblad - Website 

11. Indeling externe en interne competitie 2021-2022 

12. Materiaaloverzicht 

13. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

14. Verkiezing bestuur 

15. Rondvraag en sluiting 

 

Toelichting op de agenda: 

 

ad 7  In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren           

  M. van der Lee (2e keer) en F. Mertens (1e keer). Reservelid was de heer  

              A. Burgmans. 

 

ad 10   De redacteuren Ad Burgmans en Peter Smith leggen hun functie neer met ingang 

     van het nieuwe seizoen. Het streven van het bestuur is nu om onze website te 

   vernieuwen en te integreren met het clubblad. Zij er gegadigden om aan dit proces 

   mee te werken ? 

     

ad 13 Toelichting volgt ter vergadering. 

 

ad 14 Voorzitter G. in ‘t Veld is aftredend en herkiesbaar. 
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NOTULEN ALGEMENE LE-

DENVERGADERING DON-

DERDAG 27 AUGUSTUS 2020 

IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 

Aanwezig: 21 leden  

Afgemeld: D. Bergmans, K. Clabbers, R. 

van Gool, B. Jacobs, J. Kem-

pen, H. Leenders,  

  G. van Leipsig, F. Mertens, 

H. van Mulekom, J. Nabuurs, 

P. Smith, P. Thijssen,  

  K. Tiesinga  

      

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter G. in ‘t Veld opent de vergade-

ring om 20.16 en heet de aanwezigen wel-

kom. 

Hij merkt op dat het hele bijzondere tijden 

zijn. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven.  

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 29-8-2019 

Goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag wedstrijdleider 

Wedstrijdleider G. Hovens merkt op dat 

door corona de tweede cyclus afgebroken 

moest worden. 

Gelukkig werd er in plaats hiervan veel on-

line geschaakt. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 

 

6. Prijsuitreiking interne competitie 

Vanwege het afbreken van de tweede cy-

clus worden hierbij geen prijzen uitgereikt. 

Eerste cyclus: 

Groep 5 (Goudvinken) Boeb Jacobs 

Groep 4 (Buffels)  Sjraar Munten 

Groep 3 (Olifanten)  Hans Leenders 

Groep 2 (Tijgers)  Nico van der  

    Hoogt   

Groep 1 (Leeuwen)  Mart Nabuurs 

Rapidcompetitie:  Peter Schoeber 

 

Venlo Gesloten: 

Groep C   Ger van Leipsig 

Groep B   Hans Leenders 

Groep A   Bas van der  

    Grinten 

Alle prijswinnaars gelukgewenst! 

 

7. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester G. in 't Veld merkt enkele 

dingen op: 

- Door het niet doorgaan van enkele toer-

nooien is er een overschot ontstaan. Dit is 

gebruikt voor de opstart in Limianz (Co-

rona dekking, aanvulling om verlies te ver-

mijden). 

- Met LimianZ afgesproken dat in septem-

ber weer de normale situatie geldt (er zijn 

dan meer mensen). Na afloop van deze 

maand volgt een evaluatie. 

- Doordat niet iedereen meer het clubblad 

krijgt is er een overschot van € 250. Dit 

komt ten goede aan de jubileumpot. 

M. van der Lee vraagt of bij LimianZ in 

september nog een aanvulling nodig is. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit volgens af-

spraak niet het geval is. 

H. van Spijk vraagt zich af of een evaluatie 

in september niet te snel is. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

8. Verslag kascommissie / Verkiezing kas-

commissie 

M. van der Lee deelt mee dat de kascom-

missie (verder bestaande uit P. Thijssen) op 

26 augustus de financiële stukken heeft ge-

controleerd en in orde bevonden. Hierbij 

compliment aan penningmeester G. in ’t 

Veld ! 

Daarom stelt hij voor het bestuur décharge 

te verlenen. Met applaus gaat de vergade-

ring hiermee akkoord.  

Wel wil M. van der Lee nog even informe-

ren hoe het zit met de materiaalverzekering 

(i.v.m. afschrijving). 
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G. in ’t Veld antwoordt dat de materiaalver-

zekering van de KNSB is gebaseerd op de 

aanschafwaarde en niet op de boekwaarde. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit 

Marc van der Lee (2e keer) en Frans Mer-

tens (1e keer). 

Reservelid is Ad Burgmans. 

 

9. Voorstel begroting 2020-2021 

Penningmeester G. in 't Veld heeft enkele 

opmerkingen: 

- Ondanks Corona zijn er weer vier toer-

nooien gepland. 

- Voor de post Jeugdzaken is € 600 be-

groot. Dit is de huur van Gemeenschaps-

huis De Maagdenberg (40 x € 15). Hier-

voor wordt niet meer het legaat van Piet 

Boonen aangesproken. 

- Er is voor € 200 nieuwe boekhoudsoft-

ware aangeschaft. Jaarlijks wordt € 40 af-

gschreven. 

- Geen contributieverhoging 

M. van der Lee vraagt vraagt waarom de 

uitgaven voor toernooien hoger zijn. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit komt door 

de luxe-lunch bij het LimianZ Rapidtoer-

nooi. 

Vervolgens wordt de begroting goedge-

keurd. 

 

10. Indeling interne en externe competitie 

2020-2021 

Wedstrijdleider G. Hovens deelt mee dat 

via de enquête 30 spelers zich hebben aan-

gemeld voor de interne competitie. Er ko-

men 5 groepen van 6 spelers waarin een 

dubbele ronde wordt gespeeld. Indeling op 

basis van rating en stand in de tweede cy-

clus bij het afbreken. 

In elke groep één promotie- en degradatie-

plaats. De tweede cyclus wordt waarschijn-

lijk in dezelfde vorm gespeeld. Als zich 

nog spelers aanmelden kan eventueel een 

groep van 8 gevormd worden (met play-

off). 

Wat de externe competitie betreft: 

In de KNSB zal het eerste team in elk geval 

niet spelen (met klassenbehoud). Voor het 

tweede team hebben zich nog niet vol-

doende spelers aangemeld. 

In de LiSB zal in elk geval één team spe-

len. 

G. in ’t Veld merkt op dat het streven is om 

in KNSB en LiSB met een team te spelen. 

M. van der Lee oppert het idee om met 

buurverenigingen contact op te nemen als 

er niet voldoende spelers zijn. 

 

11. Materiaaloverzicht 

Door omstandigheden is dit nog niet ge-

reed. Dit zal binnenkort alsnog gebeuren. 

 

12. Verkiezing bestuur 

Voorzitter G. in ’t Veld en de bestuursleden 

B. van der Grinten en G. Hovens worden 

herkozen. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

M. van der Lee merkt nogmaals op dat 

clubs voor de teambezetting in deze Coro-

natijd kunnen samenwerken. 

G. in ’t Veld antwoordt dat er al veel wordt 

samengewerkt. Zo is Geert Hovens actief 

bij de Tegelse Schaakvereniging en wordt 

gezamenlijk opgetreden bij problemen. 

Het gaat echter wel om concurrenten. Zelf 

teams samenstellen heeft daarom de voor-

keur. 

Maar de suggestie zal in het bestuur wor-

den besproken. 

H. van Spijk wil het bestuur bedanken voor 

alle inspanningen. Applaus! 

Verder merkt hij op dat dit keer het voltal-

lige bestuur aftredend was. De vraag is of 

dit wenselijk is. 

G. in ’t Veld wil nog even benadrukken dat 

de Coronaregels nageleefd moeten worden 

(m.n. 1,5 meter en handen desinfecteren) 

G. in ‘t Veld sluit vervolgens de vergade-

ring om 21.11 onder dank aan de aanwezi-

gen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

2 september 2020 
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JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2020 - JULI 2021 
 

1. Ledenbestand / personalia 

Op 2 juli overleed op 83-jarige leeftijd ons erelid Hub van Spijk. Hij werd reeds lid in septem-

ber 1953 en was dus bijna 68 jaar verbonden aan onze club. Al die tijd is hij nauw betrokken 

geweest bij de vereniging. In 2003 ontving hij vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap de erespeld 

van de KNSB en werd hij benoemd tot erelid van de VSV. 

 

Verder waren er nog enkele afmeldingen, helaas (mede vanwege de Corona) geen nieuwe le-

den. 

 

Overzicht : 

 juli 2021 juli 2020 juli 2019 juli 2018 juli 2017 

Totaal 62 67 69 65 61 

Senioren 56 60 65 61 58 

Jeugd 6 7 4 4 3 

 

 

2. Coronacrisis 

Nadat de crisis in het begin van de zomer in 

2020 leek te zijn bezworen begonnen de be-

smettingen in augustus weer onrustbarend 

toe te nemen. Toch konden wij nog begin-

nen met de interne competitie op 3 septem-

ber in LimianZ. Helaas bleek de vreugde 

van korte duur. Eerst werd begin oktober 

een sluitingstijd van 22.00 uur bepaald 

(waardoor nog slechts één rapidpartij moge-

lijk was) en enkele weken daarna moest de 

horeca volledig gesloten worden. Dit bleek 

meer dan 7 maanden te gaan duren ! 

Uiteraard kwamen hierdoor ook de externe 

competities van LiSB en KNSB geheel te 

vervallen. 

Gelukkig werd er in deze periode wel flink 

digitaal geschaakt op Lichess. 

Pas vanaf 27 mei konden we weer fysiek 

schaken in De Glazenap (LimianZ was in-

middels gesloten, zie elders). 

Dankzij de vaccinaties lijkt het er nu op dat 

komend seizoen weer min of meer normaal 

kan verlopen. 

 

3. Clublokaal 

Begin oktober werden we overvallen door 

het bericht dat ons speellokaal LimianZ per 

direct werd gesloten. De accommodatie 

werd verkocht aan voetbalvereniging VVV. 

Hiermee kwam een einde aan een periode 

van liefst 40 jaar waarin onze vereniging te 

gast was bij de familie Stohr. Eerst (vanaf 

1980) in café ’t Anker aan de Straelseweg en 

sinds 1999 in Feestzaal De Koel (later Limi-

anZ) naast het VVV-stadion. 

De club is de familie Stohr veel dank ver-

schuldigd! 

 

De vereniging moest dus op zoek naar een 

ander clublokaal. Gelukkig was hier de tijd 

voor aangezien door Corona toch geen club-

schaak mogelijk was. 

Na enig zoeken kwamen we in contact met 

de Venlonazaal aan de Hogeweg. 

Het bestuur voerde enkele constructieve ge-

sprekken met de uitbater en dat heeft er toe 

geleid dat acht clubavonden (vanaf de start 

van het Zomersnelschaaktoernooi op 8 juli 

tot en met de jaarvergadering op 26 augus-

tus) hier plaats zullen vinden. 

Zo kan goed beoordeeld worden of dit een 

geschikte locatie is. 

 

Omdat eind mei de Venlozaal wegens de 

Corona-regels nog niet beschikbaar was 

hebben we het Venlo Gesloten (27 mei t/m 

1 juli) gespeeld in De Glazenap in Tegelen. 

Langs deze weg nogmaals dank dat we hier 

terecht konden! 
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4. Vergaderingen / Bestuur 

Bij de algemene ledenvergadering op 27 au-

gustus 2020 in LimianZ waren 21 leden aan-

wezig. Uiteraard werd gesproken over de 

gevolgen van Corona. De verwachting was 

toen nog dat interne en externe competitie in 

aangepaste vorm zouden kunnen doorgaan. 

Verder werden alle bestuursleden herkozen. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen ongewijzigd: 

Voorzitter:  

Gerard in ‘t Veld 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

Jeugdleider: 

Geert Hovens 

 

Wegens Corona heeft het bestuur tussen ok-

tober en mei niet vergaderd. 

 

5. Max Warmerdam grootmeester! 

Max speelde rond de jaarwisseling twee 

toernooien in het Italiaanse Bassano del 

Grappa (Vergani Cup). In beide toernooien 

haalde hij een grootmeesternorm (met resp. 

6,5 en 7 uit 9). 

Aangezien hij al eerder een norm had ge-

scoord behaalde hij daarmee de grootmees-

tertitel! 

We zijn natuurlijk heel trots op hem en ho-

pen dat dit de opmaat zal zijn voor nog veel 

meer successen. 

 

 

6. Interne competitie 

Zoals reeds vermeld is deze grotendeels ko-

men te vervallen. 

Voor wat nog doorgang kon vinden, zie het 

afzonderlijke verslag van onze wedstrijdlei-

der Geert Hovens. 

 

7. Jeugdzaken 

Dit lag helaas ook vrijwel stil. 

Gelukkig konden Geert Hovens en Gerard in 

’t Veld eind mei weer starten met instructie 

op donderdagavond in Gemeenschapshuis 

De Maagdenberg. 

 

8. Clubblad VSV-Vizier / website 

Wegens Corona werden afgelopen seizoen 

slechts twee nummers van het clubblad uit-

gebracht. 

De redacteuren Ad Burgmans en Peter 

Smith hebben aangegeven dat zij na dit sei-

zoen hun functie neerleggen.  

Vanaf deze plaats hulde voor al hun inspan-

ningen gedurende een groot aantal jaren ! 

 

Door Corona waren er uiteraard wat minder 

berichten dan gebruikelijk op de website, 

maar de inhoud bleef actueel, vooral dankzij 

Geert Hovens en Peter Smith. 

Zie www.venlose-sv.nl. 

 

Tenslotte dank aan iedereen die zich in dit 

opnieuw bijzondere seizoen weer heeft inge-

spannen voor onze vereniging! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

23 juli 2021 

  

http://www.venlose-sv.nl/


 12 

VERSLAG WEDSTRIJDLEIDER 1-8-2020 t/m 31-7-2021 

 
Het verslag van uw wedstrijdleider is sum-

mierder dan ooit. Corona gooide meer dan 

eens roet in het programma. Hieronder een 

overzicht van hetgeen er nog mogelijk was.  

Het was een jaar van beperkt fysiek schaak 

en heel veel online spelen. Dit laatste was 

voor de meesten geen aantrekkelijk alterna-

tief.  

 

Van 23-7-2020 t/m 20-8-2020 speelden 18 

schakers in 3 groepen in het 1e Venlo Geslo-

ten. Winnaars waren Bas van der Grinten, 

Hans Leenders en Ger van Leipsig. 

 

De interne competitie begon op 3-9-2020, de 

laatste ronde werd gespeeld op 8-10-2020. 

Er werden dus maar enkele wedstrijden door 

iedereen gespeeld, vandaar dat het bestuur 

besloot dat het geen zin had om deze com-

petitie later voort te zetten. 

 

Vanaf 15-10-2020 werden iedere donderdag 

Lichess Arena toernooien gespeeld. Er 

waren toernooien voor alle leden en toer-

nooien voor de Goudvinken met een lang 

speeltempo. De bezetting was matig en 

kwam nooit boven de 10 deelnemers uit. 

 

Gelukkig was er vanaf 20-5-2021 weer 

ruimte om fysiek te gaan schaken. In Ont-

moetingscentrum de Glazenap in Tegelen 

speelden 18 schakers in 2 groepen van 27-5-

2021 t/m 1-7-2021 in het 2e Venlo Gesloten. 

Winnaars waren Peter Schoeber, Nico van 

der Hoogt en Geert Hovens in groep A en 

Hartmut Anders, Frans Hol en Gerard in ’t 

Veld in groep B. 

 

In vervolg hierop startten we op donderdag 

8 juli met het Zomersnelschaaktoernooi. Op 

het moment van schrijven moeten nog 2 ron-

den worden gespeeld. De locatie is de Ven-

lonazaal in Venlo. 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 

3 augustus 2021

Max Warmerdam tegen Nico van der Hoogt, tijdens het Zomersnelschaaktoernooi op 22 

juli 2021 
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BOEBS COLUMN 

Hij kende het spel zo 
 

Door Boeb Jacobs 

 

Ook al heb je een 

schaakbord in huis 

dan ben je nog 

steeds geen schaak-

liefhebber. Dat 

bleek weer eens tij-

dens een bezoek aan 

mijn garage. De 

auto moest voor on-

derhoud naar de ga-

rage. Zo´n eerste 

onderhoudsbeurt duurt zo kort dat je erop 

kan wachten. Voor cliënten die dat doen 

staat in de showroom een tafel met stoelen 

waar je gratis koffie kan drinken.  

 

Om de tijd door te komen had ik een boek 

meegenomen: De koning schaakstukken van 

J. H. Donner. Maar van lezen zou weinig ko-

men, want er kwam een onderhoudende man 

bij mij aan tafel zitten die het tot hoofdper-

soon van deze column zou brengen. Bij een 

kopje koffie ontstond er een bij vlagen won-

derlijk gesprek.  

 

Hij reed niet echt veel met zijn auto, vertelde 

hij, zo’n duizend kilometer per jaar. ‘Dat is 

inderdaad niet veel’, zei ik. ‘Daar heb je nau-

welijks een auto voor nodig, een dergelijke 

afstand loop ik per jaar.’ Nee, hij kwam niet 

voor een reparatie of zo, maar de fabriek had 

zijn type auto teruggefloten, vandaar. ‘Lees 

je’, vroeg hij, wijzend op mijn boek dat op 

tafel lag. ‘Ja, daarom heb ik een boek mee-

genomen.’ ‘Vroeger heb ik ook veel gele-

zen, maar nu niet meer. Nu kijk ik meer naar 

de TV, dan hoef je niet zo na te denken, hé.’ 

Ja, hij had wel eens van Donner gehoord, 

maar hij wist niet dat die ook kon schrijven. 

Hij dacht dat het één of andere schaker was. 

‘Klopt helemaal’, zei ik. ‘Zelf speel ik ook 

schaak’, vertelde ik, meer om het gesprek 

gaande te houden dan om over mijn liefheb-

berij uit te wijden. ‘Ben je bij een echte club 

of zo?’ ‘Ja, ik speel bij de Venlose schaak-

vereniging op de donderdagavond in een 

zaal bij de Koel.’ ‘Is dat schaken geen een-

tonig spel?’ ‘Nou nee, eigenlijk helemaal 

niet’, antwoorde ik. Hij had thuis wel een 

schaakbord staan, maar geen SCHIJVEN, 

die waren tijdens een verhuizing zoekge-

raakt. Van iemand had hij leren schaken. ‘Ik 

kende het spel zo, want na drie zetten stond 

die man al schaak. Dat is me maar één keer 

gelukt hoor’, voegde hij er verontschuldi-

gend aan toe. ‘Het spelletje heeft voor jou 

dus geen geheimen’, vroeg ik. Maar de 

lichte ironie van de vraag ontging de goede 

man geheel. ‘Hoelang duurt zo’n schaak-

wedstrijd nou eigenlijk?’ ‘Nou, dat kan wel 

eens enkele uren in beslag nemen’, legde ik 

uit. ‘Goh, toen ik zo pas voor de overgang 

moest wachten tot de bomen opengingen 

vond ik dat al lang. Mijn schoonbroer 

schaakt wel, maar dat is een hele stille.’ 

 

Omdat het gesprek toen stilviel, en omdat de 

man zulke originele vragen stelde en ant-

woorden gaf, vertelde ik over Wijk aan Zee 

en dat de schrijver van mijn boek dat grote 

internationale toernooi een keer had gewon-

nen. ‘Zo, dat is toch helemaal in Holland, ik 

wist niet dat ze daar schaakten. Voor scha-

ken moetje toch veel verstand hebben, hé?’ 

‘Nou, je moet natuurlijk niet oliedom zijn, 

dat moet je voor geen enkel spel. Maar om 

nu te zeggen dat ik in de schaaksport over-

dreven veel verstandige mensen heb ont-

moet, dat zal te ver voeren.’ 

 

De monteur komt de sleutels van zijn auto 

terugbrengen. Hij had naar de voorwielop-

hanging gekeken. Daar waren klachten over, 

maar zijn auto was oké. Zelf keek hij nooit 

naar de voorwielophanging, vertelde hij aan 

de monteur. ‘Nog een prettige dag verder, en 

schaak ze.’ ‘Ja, dank je wel en van hetzelfde. 

En éh …. de schaakclub neemt nog nieuwe 

leden aan.’ ‘O, dat is mooi man, hoije jong.’ 


