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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2008-2009  nr. 6 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2    077-3512547 
 5914 BN  Venlo 
 
Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 
 5913 GA  Venlo 
  
Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl
 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 
 5981 BX  Panningen 
 
Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35    077-3260300 
 5931 EK  Tegelen 
 
Clublokaal LimianZ 
 Kaldenkerkerweg 182/b 
 5915 AH  Venlo    077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 donderdag : 19:00 - 20:30 junioren & 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 aspiranten 
 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 
 Grote Kerkstraat 31  Venlo,     077-3266510) 
 
Contributies: 
  senioren € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.90) 
  senioren elders hoofdlid € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.90) 
  junioren  € 22,50 per half jaar  (geb. 01.01.90 - 31.12.93) 
  aspiranten € 22,50 per half jaar  (geb. na  31.12.93) 
 
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 7 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (7 afleveringen) 
 
Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 
  gironummer 105 89 63,   bankrekeningnummer   43 63 33 783   ABN-AMRO Venlo 
 
Redactie P. Smith familie.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11     077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 
Internet: www.venlose-sv.nl 
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Paul van der Ven overleden 
 
Ons zeer gewaardeerd (bestuurs)lid Paul van der Ven is zaterdag 18 juli om het leven ge-
komen in de Blausteinsee (bij Aken) tijdens het duiken.  
Dit was sinds enkele jaren, naast het schaken, een geliefde bezigheid van hem.  
Hij werd sinds zaterdagmiddag vermist. Zijn lichaam is maandagavond na uitgebreide zoek-
acties geborgen.  
Dagblad De Limburger heeft over het tragische ongeval uitvoerig bericht.  
Hij mocht slechts 27 jaar worden.  
 

De uitvaartdienst was maandag 27 juli om 10.00 uur in het crematorium in Blerick.  
 

Paul was lid sinds 2002 en heeft veel verdiensten gehad voor onze club, met name als 
jeugdinstructeur in het Ald Weishoes, webmaster en door ICT-ondersteuning bij toernooien.  
Daarnaast was hij een enthousiast schaker die vrijwel elke clubavond van de partij was.  
 

Hij zal een grote leegte achterlaten.  
 

Bas van der Grinten  
Secretaris 

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

Toespraak bij de crematie van Paul van der Ven 
maandag 27 juli 2009 
 

Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 
 
 

Paul was sinds 2002 lid van de Venlose Schaakvereniging. Ik denk niet dat schaken toen al 

een echte hobby van hem was. Hij had weliswaar als kind al enkele jaren op schaakles ge-

zeten in ’t Ald Weishoes, maar dat bleek niet uit zijn prestaties. Veel verlies, weinig winst. 

Maar Paul leed daar niet onder. Hij trad toe tot de jeugdcommissie en ging schaakles geven 

aan de kleinste jeugdleden. Voor hemzelf was dat tegelijk een goede manier om stapsgewijs 

beter te leren schaken. Hij deed zelf mee aan de examens. Vorig jaar slaagde hij voor stap 5 

en hij was volop bezig met stap 6. 

In 2005 is hij bestuurslid geworden van de Venlose Schaakvereniging. Schaken was een 

echte hobby geworden, maar wat misschien voor hem nog belangrijker was: hij voelde zich 

thuis in de schaakvereniging en ondervond daar vriendschap. Daarom bood hij met liefde 

zijn diensten aan aan de vereniging. Zijn computerdeskundigheid kwam goed van pas bij de 

opbouw en het beheer van de website en bij de verwerking van uitslagen in toernooien. 

 

Het plotseling sterven van iemand die zo kort bij je staat, raakt je diep. Zeker op zo’n jonge 

leeftijd. Je schrikt, je bent ontdaan, verdrietig en tegelijkertijd komen er heleboel vragen. Hoe 

is het mogelijk dat Paul dit is overkomen? Is hij roekeloos geweest? Is hij overmoedig ge-

weest? Waar was hij mee bezig? Wat is er precies gebeurd? Moeilijke vragen waar nog 

geen antwoord op is. Maar ook vragen over Paul zelf. Niet iedereen kent hem goed. Is dat 

die jongen die altijd een rugzak droeg? Die een tijdje geleden zes weken door Australië heeft 

gereisd? Die je om hulp kunt vragen als er iets met je computer is?  
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Wat was Paul voor iemand?  Hij was een vrolijke flierefluiter, zo leek het, maar van binnen 

zat ook een andere kant. Er zijn maar een paar mensen in onze vereniging die hij daar deel-

genoot van maakte. Hij heeft moeilijke tijden gekend. Daar liep hij niet mee te koop.  

Paul was een bescheiden, vriendelijke jongen die niet graag op de voorgrond stond. Hij had 

sinds 2006 een eigen website. Een persoonlijke website, waar hij vertelt over wie hij is, wel-

ke opleidingen hij genoten heeft, wat zijn werk is en welke hobby’s hij heeft. Daarnaast heeft 

hij nog een website van zijn eigen bedrijfje: Van der Ven Automatisering. Het was zijn droom 

om deze zzp-onderneming uit te bouwen tot een volwaardig automatiseringsbedrijf in Lim-

burg. Met enige humor, maar waarschijnlijk serieus bedoeld, had hij als directie alvast een 

afdeling inkoop, een afdeling verkoop, een afdeling administratie, een klantenservice en een 

afdeling personeelszaken opgericht.  

In zijn persoonlijke website typeert hij zichzelf als een eigenwijze nerd, die serieus kan zijn, 

maar dat meestal niet is. Ik citeer: “Ik ben altijd wel een beetje met humor bezig, zoals vaak 

terug te vinden is in de teksten die ik schrijf. Als een tekst geen humor bevat, dan is het ze-

ker niet geschreven door mij. Ik vind het belangrijk om af en toe het serieuze te laten varen. 

Ik kan echter ook serieus zijn, bijvoorbeeld als ik schrijf over humor zoals nu”.  

 

Hij gaat op zijn website uitvoerig in op de betekenis voor hem van het schaken. Ik citeer: 

Mijn niveau is niet zo geweldig, maar dat heb ik ook nooit als doel gesteld. Op zaterdagmid-

dag geef ik les aan jeugdleden. Als men aan schaken denkt, denkt men vaak aan een sport 

met een stoffig imago. Dat is best jammer. Het is een leuk om te doen, en leuk om te zien. 

Wat is er leuk aan?  

- Schaken is interessant voor mensen met wiskunde. Als er één mier op het eerst veld 

zit, en op ieder volgend veld twee keer zoveel als op het veld ervoor, dan zitten er op 

het laatste (64e) veld 9.223.372.036.854.775.808 (negen triljoen tweehonderddrieen-
twintig biljard driehonderdtweeenzeventig biljoen zesendertig miljard achthon-
derdvierenvijftig miljoen zevenhonderdvijfen-zeventig duizend achthonderdacht) 
mieren. (Dat heeft Paul uitgerekend) 

- Schaken lijkt een beetje op Stratego en Risk en op Warcraft II / Age of Empires. (Paul 

was dol op computerspelletjes) 

- Met schaken loop je geen risico op lichamelijk letsel, bijvoorbeeld een gebroken been 

of een bloedneus. Voorafgaand aan een partij wens je je tegenstander succes, en als 

je verloren hebt, feliciteer je je tegenstander.  

Schaken heeft volgens Paul ook humor: 

- Na een verloren partij vroeg iemand: “Hoe ging het?”, waarop ik antwoordde: “Het 

scheelde niet veel; Als het bord andersom had gelegen, had ik gewonnen”. 

- Tijdens het analyseren van een partij zegt een toeschouwer: “Nu zou ik liever met 

zwart spelen”, waarop ik inhaak: “Ik sta liever langs het bord op dit moment”. 

 

Wij willen Paul herinneren als een vrolijke jongen. Een jongeman die af en toe nog kind wilde 

zijn, maar die serieus met zijn toekomst bezig was. Vol met plannen die hij niet meer heeft 

kunnen realiseren. Helaas. Paul, je was een van ons. 
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Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Paul van der Ven overleden, toespraak bij de uitvaartdienst Ad Burgmans 
Programma t/m  19 november 2009 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 
Club-ELO lijst Ger van Leipsig 
Uitnodiging algemene ledenvergadering Bas van der Grinten 
Jaarverslag secretaris Bas van der Grinten 
Financieel verslag penningmeester Piet Thijssen 
Jaarverslag wedstrijdleider Geert Hovens 
Jaarverslag jeugdleider Bas van der Grinten 
Uitslagen / voorstel indeling interne competitie 2009/2010 Geert Hovens 
Verslag externe competitie Venlo 2 vorig seizoen Nico van der Hoogt 
Verslag Rabobank Venlo Open 2009 Geert Hovens 
Jeugd Bas van der Grinten 
In herinnering Paul van der Ven Marc van der Lee 
 

���	�
��
  
 
 
 
 

Augustus 

20-aug-09 don. Gezellige avond   

27-aug-09 don. Algemene ledenvergadering  

September 

03-sep-09 don. 1e ronde interne competitie   

07-sep-09 ma. Openingstoernooi BSV Blerick 

10-sep-09 don. 2e ronde interne competitie  

17-sep-09 don. inhalen interne competitie  

20-sep-09 zon. Herfsttoernooi Grand Prix Jeugd Tegelen 

24-sep-09 don. 3e ronde interne competitie  

26-sep-09 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo - Voerendaal 2 

Oktober 

01-okt-09 don. 4e ronde interne competitie  

03-okt-09 zat. 13e Hyfass Adv. Rapid (GP Senioren) Bergen 

08-okt-09 don. inhalen interne competitie  

11-okt-09 zon. Open Limburgs Snelsch. voor Teams Roermond 

15-okt-09 don. 5e ronde interne competitie  

18-okt-09 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  

22-okt-09 don. 6e ronde interne competitie  

24-okt-09 zat. 2e Vijverschaaktoernooi  

25-okt-09 zon. Smurfit Kappa Open Limb. Snelsch. DJC/GESS 

29-okt-09 don. 7e ronde interne competitie  

31-okt-09 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie ASV - Venlo 

November 

01-nov-09 zon. Lustrum toernooi (GP Jeugd) Echt 

05-nov-09 don. inhalen interne competitie  

12-nov-09 don. 8e ronde interne competitie  

19-nov-09 don. inhalen interne competitie  
 

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 o.v. : 01 oktober 2009   
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Aangemeld als lid Wouter Smeets Kapellerlaan 89B 
 06-19676034 6045 AB  Roermond 
 

 Zef Hendriks St. Martinusstraat 21 
 06-22547784 5911 CJ  Venlo 
 

 Marieke Dirksen Berkenstraat 6 
 040-2046867 5553 EK Valkenswaard 
 

 Hans van Mulekom Markt 4 
 046-4856006 6118 BC  Nieuwstadt 
 

Afgemeld Michiel Niessen 
 Florens Cals  
 
 
 
 

Van de redacteur       Marc van der Lee 
 
Van de vanaf nu vorige redacteur na het uitkomen van mijn laatste VSV-Vizier.  
75 Clubbladen lang heb ik met plezier alle kopij verzameld en verwerkt tot het orgaan dat 
inmiddels decennia een belangrijke plaats inneemt in het Limburgse schaakleven. Zonder 
schrijvende leden zou het schaken gereduceerd zijn tot kortstondige individuele belevingen. 
Een goed leesbaar clubblad verbreedt het clubschaken met blijvende herinneringen. 
Een welgemeend dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen met kopij en met onder-
steuning. Speciaal Huub Borghouts die al zéér lang nauw betrokken is met de verspreiding 
aan alle lezers. Voorheen deed hij ook de complete reproductie er nog bij – kopiëren, vou-
wen en nieten, een flinke klus elke keer. Nu wordt dat uitbesteed. 
 
Het clubblad zal doorgaan onder een nieuwe redactie met Peter Smith met ondersteuning 
van Ron Vink. Nieuwe mensen, nieuwe gezichten, een nieuw ‘Vizier’?   
 

������
���	���������  
Na ronde 7 Open Kampioenschap van Venlo    door Ger van Leipsig 

Naam ELO � Naam ELO � Naam ELO � 
Strijbos M 2275 -1 Jacobs J 1865 6 Vink R 1587 -55 

Vogel C 2175 25 Hoogt N van der 1854 30 Munten G 1562 -2 

Gool R van 2170 44 Mullekom H van 1828 28 Wuts I 1552 0 

Montignies R 2159 25 Lee M van der 1824 -28 Dael M 1548 -13 

Nabuurs M 2158 58 Laak J op de 1817 16 Heemskerk F 1488 78 

Gool H van 2127 29 W Smeets 1803 3 Joosten JP 1480 -55 

Nabuurs J 2115 19 Borghouts H 1789 -25 Kuntzelaers P 1472 -98 

Guddat J 2113 1 Roberts R 1772 39 Kuijpers T 1469 -34 

Ootes L 2080 -20 Spijk H van 1727 22 Suurhoff H 1440 0 

Schoeber P 2054 -2 Kappert D 1714 -22 Oosterbaan G 1426 20 

Thijssen S 1990 -6 Schmitz W 1674 -37 Ludema W 1408 22 

Jansen J 1973 57 Suilen W 1674 103 Gonsior R 1361 -62 

Rievers J 1951 0 Faassen G 1663 49 Clabbers S 1359 29 

Smith T 1946 44 Leipsig G van 1652 48 Kempen J 1296 -58 

Clevers E 1942 0 Braun E 1645 -32 Timmermans P 1251 24 

Hovens G 1929 11 Leenders H 1630 -3 Smith P 1118 11 

Boonen P 1918 13 Veld G in 't 1628 23 Verplakke J 1038 -3 

Everaars H 1915 -25 Jacobitz K 1608 34 Boekhold P v 1033 33 

Grinten B van der 1899 3 Lietz B 1608 -45 Strucks A 961 -39 

Mertens F 1889 14 Clabbers K 1600 70 Heger W 960 -40 

Thijssen P 1876 -16 Burgmans A 1599 -74    

Dierx G 1865 0 Laat J de 1592 -8    
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UITNODIGING  : Algemene ledenvergadering op donderdag 27 augustus 2009 in ons 
clublokaal: Feestzaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 

 Aanvang: 20.15 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 28-8-2008 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4. Jaarverslag secretaris (zie elders dit Vizier) 
5. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders dit Vizier) 
6. Prijsuitreiking Interne Competitie  
7. Clubblad 
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
9. Jaarverslag jeugdleider (zie elders dit Vizier) 
10. Voorstel begroting 2009-2010 
11. Vernieuwde website 
12. Indeling externe en interne competitie 2009-2010 
13. Schaakinstructie 
14. Materiaaloverzicht 
15. Verkiezing bestuur 
16. Verkiezing kascommissie 
17. Rondvraag en sluiting 
 

Toelichting op de agenda : 
 

ad 14 Zie het materiaaloverzicht hieronder 
ad 15 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  Door het overlijden van de heer P. van der Ven op 18 juli j.l. is zijn  
 bestuurslidmaatschap beëindigd. 
ad 16 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren J.P. Joosten en M. van der Lee. 
  Reserve was de heer P. Kuntzelaers. 
 
Materiaaloverzicht 2007 2008 2009 
Schaakborden (met sponsorplaquette) 35 32 27 
Schaakborden hout, oud 3 3 3 
Stukken hout, in houten kistje 23 13 13 
Stukken hout, in plastic doos 0 11 11 
Stukken hout en oud, in houten kistje 7 5 5 
Klokken Garde of vergelijkbaar (analoog) 23 7 3 
Klokken BHB klein formaat (analoog) 1 1 1 
Klokken DGT 18 18 18 
Klokken DGT-XL 6 11 11 
Klokken DGT-2010 0 1 1 
Klokken DGT easy gametimer 0 0 1 
DEMO Bord + stukken magnetisch 1 1 1 
Mededelingenbord + standaard 1 1 1 
 

Opmerking: Van de stichting Onderwijs Gemeente Venlo en Omstreken (OGVO) hebben wij na af-
loop van het laatste NK Jeugd in mei 2009 als gift ontvangen een reuze schaakbord (10 x 10 meter) 
te gebruiken voor het opvoeren van een levend schaakspel. Hierbij ook de mooie passende hoofd-
deksels gekregen. 
De bedoeling is om naast eventueel eigen gebruik het bord en hoofddeksels te verhuren aan andere 
geïnteresseerden. Het bord is opgeslagen bij een transportbedrijf te Venlo. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING  
AUGUSTUS 2008 - JULI 2009 
 
1. Ledenbestand / personalia 
Het aantal leden is afgelopen seizoen weer flink toegenomen waardoor we nu het hoogste aantal 
sinds jaren hebben ! 
 
Overzicht : 
 Juli 2009 Juli 2008 Juli 2007 Juli 2006 Juli 2005 
Totaal 85 79 77 68 73 

Senioren 62 57 52 45 47 
Jeugd 23 22 25 23 26 
 
Helaas is ons dierbaar bestuurslid Paul van der Ven ons onlangs ontvallen. Hij kwam om het le-
ven tijdens een tragisch duikongeval in de Blausteinsee (bij Aken) op 18 juli 2009. Vanaf 2002 
was hij lid en sinds 2005 bestuurslid. Hij heeft zich veel ingezet voor de vereniging, onder meer 
als jeugdinstructeur in het Ald Weishoes, webmaster en door technische ondersteuning bij diverse 
toernooien. Daarnaast was hij een enthousiaste schaker die bijna elke clubavond aanwezig was. 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 28 augustus 2008 in clublokaal LimianZ (waarbij 18 leden aanwezig 
waren) kende een vlot verloop met weinig bijzonderheden. 
Voorzitter Ad Burgmans en de bestuursleden Bas van der Grinten, Geert Hovens en Piet Thijssen 
werden herkozen. 
 
De voorjaarsvergadering heeft afgelopen seizoen niet plaatsgevonden. 
 
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen 
Voorzitter:     Ad Burgmans 
Secretaris en jeugdleider:   Bas van der Grinten 
Penningmeester (en vice-voorzitter): Piet Thijssen 
Wedstrijdleider:    Geert Hovens  
Bestuurslid:     Paul van der Ven (overleden 18-7-09) 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden. 
 
3. Resultaten bij toernooien elders 
•  Egbert Clevers won het snelschaaktoernooi van de Blerickse Schaakvereniging op 18 augus-

tus. 
•  Aan het Open LK snelschaken voor teams op 19 oktober in Roermond nam met bescheiden 

resultaat een Venloos team deel bestaande uit Henk van Gool, Stephan Thijssen, Geert Hovens 
en Bas van der Grinten.  

•  Zoals elk jaar nam Geert Hovens deel aan het open toernooi in Bad Wiessee in Beieren (begin 
november). Zijn score was 4,5 uit 9. 

•  Joep Nabuurs won het open snelschaakkampioenschap van Noord-Limburg in Horst op 3 ja-
nuari. Zijn broer Mart werd 2e. Verder waren nog diverse (jeugd)leden van onze club van der 
partij. 

•  Piet Thijssen behaalde bij het Nieuwjaarstoernooi van 't Pionneke op 4 januari een 2e plaats in 
groep 2. 
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•  Bij de weekend-vierkampen van het Corustoernooi (16 t/m 18 januari) waren twaalf van onze 
leden present. Groepswinnaars werden Bertram Lietz  
(7e klasse), Eric Braun (5e klasse), Henk van Gool (3e klasse) en Joep Nabuurs (2e klasse). 

•  Henk van Gool behaalde de 2e plaats bij het Schaesberg Rapid op 15 februari. 
•  Peter Schoeber werd winnaar van het 29e Nunhems Zadentoernooi op 14 maart. 

Hij evenaarde hiermee zijn prestatie uit 194 en 1985. 
Poule I werd een prooi voor Ine Wuts. Verder waren er nog diverse Venlose deelnemers. 

•  Aan het 3e ENCI Limburg Open in Maastricht tijdens Pinksteren (eind Mei) namen 5 Venlose 
spelers deel. 
In Groep A werd Mart Nabuurs 37e met 4 (uit 7), Thijmen Smith 40e met 4, Henk van Gool 
51e met 3,5 en Joep Nabuurs 59e met 3,5. 
IN Groep B werd Willem Suilen 73e met 2,5. 

•  Op zaterdag 6 juni werd een delegatie van onze club door Schachklub Turm uit Krefeld uitge-
nodigd voor een simultaan door Vlastimil Hort in hun clublokaal. 
11 spelers van Venlo waren present. Naast diverse remises wisten Rainer Montignies en Bas 
van der Grinten een overwinning te behalen. 

 
4. Interne, externe competitie en clubtoernooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider. 
 
5. Jeugdzaken 
Verslag zie elders dit clubblad. 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
Er zijn weer zes mooie edities van het clubblad verschenen, helaas voor het laatst met Marc van 
der Lee als hoofdredacteur. Hij heeft deze functie vanaf het seizoen 1998-1999 (11 seizoenen 
dus!) op uitmuntende wijze vervuld. Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. 
Verheugend is dat Peter Smith bereid is gevonden zijn taak over te nemen. Hij zal hierbij worden 
bijgestaan door Ron Vink. 
Het drukwerk werd verzorgd door Xerox in Venray (met dank aan Ger van Leipsig). 
 
Aan de website van onze club (ontworpen door Matthijs Smith) is afgelopen seizoen hard gewerkt 
waardoor deze er nu prima uitziet en veel up-to-date informatie biedt. 
Het adres is www.venlose-sv.nl . 
 
7. Schaakinstructie 
Voor het derde seizoen zijn door Rudi van Gool en Stephan Thijssen weer instructies verzorgd op 
donderdag van 19.00 tot 20.00 in het clublokaal (2 perioden). Deze vielen bij de deelnemers zeer 
in de smaak wat ook bleek uit de goede opkomst. 
Volgend seizoen zullen de trainingen dan ook worden voortgezet. 
 
8. Diversen 
•  Net als voorgaande jaren was onze club weer met een stand aanwezig tijdens de Ouverture in 

de Venlose binnenstad op 7 september. 
•  Bas van der Grinten werd op 25 april tijdens het NK Jeugd samen met Hans Cuppen benoemd 

tot erelid van de Limburgse Schaakbond. 
 
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor onze vereniging. 
 
Bas van der Grinten, secretaris  4 augustus 2009 
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Financiëel overzicht V.S.V. per 31-07-2009

2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010

Inkomsten werkelijk werkelijk begroot begroot

Contributies 4.439,88          4.886,13          4.500,00            4.810,00          

Rente 182,07             178,70             150,00               150,00              

Verkoop materialen -                    30,00                30,00                 40,00                

Vergoeding KNSB 489,33             404,76             500,00               500,00              

Advertenties, abonnementen 102,00             15,00                200,00               100,00              

Kiengeld 1.541,00          1.541,00          1.540,00            1.540,00          

Giften 147,33             130,00             100,00               100,00              

Sponsoring en inleg LimianZ Rapid, 1.695,00          1.490,00          1.450,00            1.360,00          

Rabo en Zomertoernooi
Inkomsten senioren 8.596,61          8.675,59          8.470,00            8.600,00          

Contributies 967,50             1.057,50          990,00               1.080,00          

Bijdrage boeken 90,00                60,00                90,00                 80,00                

Bijdrage training -                    -                    -                      -                    

Subsidie gemeente/provincie 843,00             864,00             850,00               860,00              

Van Spijk toernooi inleg 164,00             182,00             180,00               180,00              

Van Spijk toernooi sponsoring 260,00             265,00             260,00               250,00              

Bijdrage/inleg LiSB PKL jeugd -                    -                    -                      500,00              

Inkomsten jeugd 2.324,50          2.428,50          2.370,00            2.950,00          

Totaal inkomsten 10.921,11        11.104,09        10.840,00         11.550,00        

Uitgaven

Contributie LiSB 2.103,42          2.166,25          2.150,00            2.200,00          

Inschrijfgeld LiSB/KNSB 705,99             763,84             730,00               780,00              

Prijzen interne etc. 188,70             381,99             370,00               370,00              

Reiskosten 835,70             550,70             850,00               700,00              

Administratie 97,80                117,76             100,00               100,00              

Bestuurskosten 110,60             79,50                125,00               100,00              

Representatie 522,09             727,30             500,00               500,00              

Internetsite 406,39             468,52             200,00               400,00              

Clubblad 1.146,45          451,81             1.100,00            500,00              

Zaalhuur Limianz/Wilhelmina 1.353,50          1.351,00          1.400,00            1.350,00          

Materiaalverzekering/kosten 106,52             94,21                150,00               100,00              

Afschrijving materialen 310,00             170,00             160,00               320,00              

Kamer van Koophandel 38,00                26,14                40,00                 40,00                

Promotie en werving 44,99                10,00                150,00               50,00                

LimianZ Rapid, Rabo en 1.617,98          1.510,60          1.350,00            1.500,00          

Zomertoernooi
Uitgaven senioren 9.588,13          8.869,62          9.375,00            9.010,00          

Contributie LiSB 550,70             429,89             600,00               460,00              

Inschrijfgelden 201,06             96,81                150,00               100,00              

Lesmaterialen 135,60             111,94             125,00               120,00              

Prijzen 89,20                144,86             125,00               150,00              

Reiskosten -                    -                    50,00                 50,00                

Administratie -                    -                    20,00                 -                    

Materialen 41,20                -                    40,00                 30,00                

Vergadering en diploma's 31,05                28,85                50,00                 50,00                

Representatie, nevenactiviteiten 55,40                71,70                150,00               100,00              

Zaalhuur Ald Weishoes 227,00             227,00             230,00               230,00              

Training en cursus 23,50                -                    50,00                 50,00                

Van Spijk toernooi 561,15             415,50             475,00               450,00              

PKL jeugd dec. 2009 -                    -                    -                      750,00              

Uitgaven jeugd 1.915,86          1.526,55          2.065,00            2.540,00          

Totaal uitgaven 11.503,99        10.396,17        11.440,00         11.550,00        

Resultaat 582,88-             707,92             600,00-               -                    
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Toelichting:

Dit jaar s luiten we af met een overschot van € 707,92 begroot was een tekort van € 600,00.

Totale inkomsten waren €  264,09 hoger, terwijl de totale uitgaven € 1.043,83 lager waren als begroot.

Meevallers:

Meer ontvangen contributie senioren:     €  386,13

Minder uitgegeven clubblad:  €  648,19

Minder uitgegeven reiskosten:  €  299,13

Tegenvallers:

Meer uitgegeven representatie:  €  227,30

Meer uitgegeven Internets ite: € 268,52

Contributie 2009-2010 blijft ongewijzigd; senioren € 90,00, junioren en aspiranten € 45,00,

dubbelleden senioren € 45,00 per jaar.

Begroting:

Afschrijving materialen € 320,00

Hierin is begrepen de afschrijving € 200,00 op een aan te schaffen elektronisch schaakbord.

Aanschaffingsprijs is € 600,00.

Doordat onze vereniging het Jeugd-PKL in december 2009 zal organiseren, zijn

zowel de inkomsten als ook de uitgaven van de jeugd aanzienlijk hoger als normaal.

De bijdrage van de LiSB is geschat op € 500,00 en de uitgaven voor dit toernooi

zullen € 750,00 bedragen.

 
 
BALANS per 31-07-2009 2008 2009

ACTIVA Euro Euro

Schaakklokken 400,00           270,00               
Te vorderen contributie 1.811,00       1.586,25           
Overige vorderingen en 1.454,50       1.051,50           
(omslagen vizier)

Liquide middelen
ABN-AMRO 127,40               981,09             
ABN-Spaarrek 5.187,86           6.230,56          
Giro 179,82               106,07             
Rabobank -                     649,71             
Kas 6,90                   56,41                
Kruisposten -                     -                    

5.501,98       8.023,84           

Totaal bezittingen 9.167,48     10.931,59      

PASSIVA

Te betalen kosten:
Lisb 624,31               660,00             
Diverse kosten 315,00               442,50             
Huur Ald Weishoes 227,00               454,00             
Huur Limianz -                     588,00             
Clubblad 100,00               75,00                
Pri jzen int comp + zomert. 285,00               370,00             

1.551,31       2.589,50           

Kienen vooruitontvangen -                 
Contributies vooruitontvangen -                 18,00                 
Voorziening oninbare contributie 90,00             90,00                 

Eigen vermogen

Eigen vermogen beginsaldo 8.109,05           7.526,17          

Resultaat lopend jaar 582,88-               707,92             

7.526,17       8.234,09           

Totaal schulden + eigen vermogen 9.167,48     10.931,59       
 

Tot zover de cijfertsunami van onze penningmeester PIET THIJSSEN  
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Jaarverslag wedstrijdleider                       Geert Hovens 
 
Het seizoen 2008-2009 konden we starten met zes groepen bestaande uit ieder zes personen. 
Een flinke klus voor uw wedstrijdleider, die dan ook zijn weerslag had op de sportieve presta-
ties in groep 1. Hier was Maarten Strijbos heer en meester met 9½ punt; hij stond alleen 
Stephan Thijssen een remise toe. Op respectabele afstand eindigde Henk van Gool als tweede. 
Onderin konden Stephan en Thijmen Smith het vege lijf redden. 
In de tweede groep ging de strijd tussen Piet Thijssen, Nico van der Hoogt en Joop Jansen. 
Laatstgenoemde legde uiteindelijk beslag op de eerste plek met 7 uit 10. Nico werd hier twee-
de met een half punt minder. Bas van der Grinten kende een rampzalige cyclus en degradeerde 
naar groep 3. 
Groep 3 werd gewonnen door Roel Roberts met 7 punt, voor Willy Schmitz met 6 en Hans 
Leenders met 5½ punt. Bertram Lietz eindigde als laatste. 
Gerard in ’t Veld luisterde zijn eerste optreden in de interne competitie op met een klinkende 
zege in groep 4. Hij scoorde 7½ punt, twee punten meer dan de nr 2 Ger van Leipsig. 
In groep 5 was het ook een nieuw lid –Kim Clabbers- die de hoofdrol voor zich opeiste. Hier 
was de tweede plaats voor Mart Dael, die een half punt minder scoorde. 
Gerben Oosterbaan won groep 6 met een punt voorsprong op Wout Ludema. 
 

Kerstgongschaak 
In een fraaie zaal van De Maagdenberg namen 19 deelnemers het in twee groepen tegen elkaar 
op..Winnaar in groep 1 werd Michael Knippel uit Neuss (Duitsland) met 7Â½ uit 9, voor Jos 
Rievers (6 punt) en Stephan Thijssen (5). In groep 2 ging de zege naar Willy Schmitz met 
8Â½ uit 9, voor Kim Clabbers (6Â½) en Huub Borghouts (6).  
  
Tweede cyclus 
Door enkele aanmeldingen moesten de groep 3 en 6 worden uitgebreid naar respectievelijk 9 
en 7 personen. Dit betekende dat in groep 3 een halve competitie werd gespeeld. 
In groep 1 werd de wereld op zijn kop gezet. Maarten en vooral Henk kende een abominabele 
start. Hiervan wist Thijmen Smith optimaal te profiteren en schreef verdiend de 2e cyclus op 
zijn naam met 7 uit 10. Tweede werden Joop Jansen en Maarten Strijbos met 6 punt. 
Nico van der Hoogt was onstuitbaar in de 2e groep en eiste overtuigend de zege in de groep 
voor zich op. Tweede werd Geert Hovens. 
In groep ging de strijd tussen Jan op de Laak en Bas van der Grinten. Beide scoorden 7 uit 8, 
maar omdat Jan de onderlinge strijd had gewonnen, mocht hij zich tot winnaar kronen. 
Lange tijd zag het ernaar uit dat kim Clabbers een huzarenstukje zou leveren door ook groep 3 
te winnen, maar Ger van Leipsig kon de laatste onderlinge partij op remise houden. Hierdoor 
won Ger deze groep met een halve punt voorsprong. 
Door het grote aantal inhaalwedstrijden was het lange tijd onduidelijk wie in groep 5 kampi-
oen zou worden. Uiteindelijk was Freek Heemskerk de sterkste.  
In groep 6 werd er nog een play-off aan vastgeplakt. De sterkste was hier Wout Ludema.  
Hij toonde zich de sterkste in de barrage met Paul van der Ven en Jos Kempen. 
Peter Smith, Michiel Niesen en Jacqueline Verplakke vormden samen met de dames uit de 
lesgroep van Henk Suurhoff groep 8. Zij konden zo rustig instromen en wennen aan het spelen 
van schaakpartijen met de klok. Michiel Niesen was de sterkste in deze groep. 
 
Clubkampioenschap 
Een week na Koninginnedag namen Maarten Strijbos en Thijmen Smith het tegen elkaar op in 
een match over twee partijen. De eerste eindigde in een overwinning voor Maarten. 
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Thijmen probeerde deze nederlaag nog recht te zetten, verkreeg licht voordeel in de 2e partij, 
maar het was onvoldoende voor de winst. Remise dus en Maarten mocht zich hierna wederom 
tot clubkampioen laten kronen. 
 

Externe competitie 
Het eerste team, uitkomend in de 2e klasse KNSB, kende mede door een aantal uitvallers een 
wat stroeve start met 3 punten uit vier wedstrijden. Met de klinkende zege op ’t Pionneke 
werd een sterke serie ingezet, maar het was niet genoeg om mee te doen in de strijd om de 
titel. In de laatste ronde werd verloren van de andere Limburgse deelnemer Voerendaal 2. 
Vooraf werd het tweede goede kansen toegedicht, al moest natuurlijk rekening gehouden wor-
den met Brunssum. Maar na de derde ronde (nederlaag tegen Leudal) was al duidelijk dat de 
titel in elk geval niet naar Venlo zou gaan. Pleister op de wonde was hier het verdienstelijke 
gelijkspel in de laatste ronde tegen kampioen Brunssum. 
Na de duidelijke nederlaag in de eerste ronde tegen Arx behaalde Venlo 3 maar liefst vijf ze-
ges op rij. Op de slotdag lag de titel voor het grijpen. Reuver wilde hier echter niet aan mee-
werken en zo kon Helden verrassend het kampioenschap opeisen. 
In de avondcompetitie viel er echter wel te juichen. Het team van Hub van Spijk greep de titel 
in groep B met in de hoofdrollen Roel Roberts met 3½ uit 4 en Jan op Laak met 4 uit 5.. Zoals 
het een goede teamleider betaamt was ook hijzelf behoorlijk op dreef (3 uit 4). 
Venlo 1 trof het niet met oa Voerendaal 1 en Pionneke in zijn groep. Ondanks goede wil zat er 
niet meer in dan een laatste plaats. Joop Jansen zorgde nog voor een opsteker door Tom Bus 
op remise te houden. 
 
Limianz Rapid 
Op zaterdag 21 maart werd ons jaarlijkse Rapid-toernooi georganiseerd, dat 52 deelnemers 
naar Venlo trok. In categorie A was de titel voor Alexander Sokalsky, die net als Raman Pak 
5½ punt scoorde, maar een half weerstandspunt meer had. Beste VSVér was Joachim Guddat 
met 5 punten, voor Henk van Gool met 4½. 
De B-catergorie werd gewonnen door Jerzy Cebula met 5½ punt, die op weerstand Matthijs 
Broeren ruim voorbleef. De derde plaats was hier voor Roel Roberts met 5 punten. 
 
Hemelvaart-toernooi 
Dit gezellige toernooi vond op 21 mei plaats als onderdeel van de Denksportdag. 
Er waren 20 deelnemers. Henk van Gool wist zich met acht punt op weerstand nog net de zeer 
sterk spelende Guido Faassen van het lijf te houden. Stephan Thijssen eindigde als derde. 
 
Rabobank Open 
Met 46 deelnemers was dit toernooi beter bezet dan vorig jaar, er waren 10 deelnemers van 
andere clubs. Henk van Gool kon zijn titel prolongeren met slechts een half verliespunt.  
Thijmen Smith, Stephan Thijssen en Bas van der Grinten sloten af op een gedeelte tweede 
plaats. In de ratingcategorie tot 1800 haalde Roel Roberts met 4½ punt op wp de eerste prijs 
voor Willem Suilen. Derde en vierde werden Raymond Briels en Guido Faassen. 
 
Tot slot  
 ... wil ik hierbij, als een soort afsluiting van mijn eerste seizoen als wedstrijdleider, eenieder 
bedanken voor sportieve wedstrijden en dito gedrag. Getuige de goede deelname aan toer-
nooien en vooral de interne competitie kan ik alleen maar zeer tevreden terugblikken. Speciaal 
woord van dank voor mijn voorganger Piet Thijssen voor de tips en verdere ondersteuning. 
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE VSV AUGUSTUS 2008- JULI 2009 
 
Over het algemeen kunnen we weer terugkijken op een goed seizoen. Wel is er in het Ald 
Weishoes behoefte aan meer medewerkers ! 
 
De jeugdcommissie was als volgt samengesteld: 
Instructeurs Ald Weishoes: Axel Plate, Kim Clabbers, Henk Suurhoff,  
   Paul van der Ven 
Begeleiding competitie Ald Weishoes: (Vacature) 
Extern wedstrijdleider jeugd: Jacques Faassen 
Jeugdleider:  Bas van der Grinten 

 
Aan het begin van het seizoen kon Kim Clabbers worden verwelkomd als nieuwe instructeur. 
Helaas was Freek Heemskerk niet langer beschikbaar wegens verhuizing naar Düsseldorf. 
Verheugend was dat onze oudere jeugdleden Florens Cals, Kim Clabbers en Guido Faass-
sen de instructeurs hebben bijgestaan. 
 
Op 18 juli 2009 ontviel ons door een tragisch duikongeval ons zeer gewaardeerde commis-
sielid Paul van der Ven op slecht 27-jarige leeftijd. Hij was voor het jeugdwerk al snel actief 
nadat hij in 2002 (opnieuw) lid werd van onze club en heeft zich veel ingezet, met name als 
instructeur in het Ald Weishoes. 
Wij zullen hem heel erg gaan missen, maar denken ook met dankbaarheid terug aan alle 
mooie dingen die hij voor de jeugd heeft gedaan. 
 
De instructies en competitie in het Ald Weishoes verliepen over het algemeen weer naar 
wens, hoewel er wel dringend behoefte is aan nieuwe instructeurs zoals boven reeds ge-
noemd. Wie biedt zich aan ?? 
De opkomst onder de groep van ca. 22 jeugdleden was behoorlijk en het aantal afmeldingen 
gering. 
 
Ook afgelopen seizoen zijn er weer diverse diploma’s behaald: 
Op 20 december in het Ald Weishoes: 
Stap 1:  Famke Kovacs  
Stap 2:  Jasper Hendrickx, Isabel Kanters  
Op 16 mei in het Ald Weishoes: 
Stap 1:  Inge Rijk, Sjoeke Suilen 
Stap 2:  Daniel Derkx  
Stap 3:  Luca Kanters, Wai Keung Liu  
Iedereen nogmaals van harte gelukgewenst ! 
Examinator was op beide dagen wederom Ad Burgmans, waarvoor dank. 
 
De verdeling van de jeugdleden over 
de stappen was als volgt: 
 
 
 
 
 
 
De competitie in het Ald Weishoes kende de volgende groepswinnaars: 
Najaar: Groep 2: Dominick Hendriks Groep 1: Sjors Clabbers 
Voorjaar: Groep 2: Famke Kovacs  Groep 1: Victor Peeters 
Hierbij nogmaals gefeliciteerd ! 
 

 Juli 09 Jan 09 Juli 08 

Stap 1 : 4 6 6 
Stap 2: 5 2 4 
Stap 3 : 5 6 5 
Stap 4 : 3 1 1 
Stap 5 : 1 3 3 
Overig 4 4 4 
Totaal: 22 22 23 
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Het jeugdkampioenschap van Limburg (van 27 t/m 30 december) vondt plaats in de Jo Ger-
ris-sporthal in Roermond en werd georganiseerd door de LiSB en Pionneke. 
De negen Venlose deelnemers behaalden weer behoorlijke resultaten. 
Egbert Clevers behaalde door zijn zege in groep A zijn tiende titel ! 
Cat. A:  1e Egbert Clevers, 2e Thijmen Smith, 3e Guido Faassen  
Cat. B:  2e Sjors Clabbers, 5e Florens Cals  
Cat. C:  5e Willem Suilen, 10e Victor Peeters 
Cat. E: 3e Wai Keung Liu, 8e Famke Kovacs 
 
Het jeugdkampioenschap van Noord-Limburg werd op zaterdag 18 oktober door de Blerick-
se SV georganiseerd. Helaas waren er slechts 9 deelnemers waarvan 7 uit Venlo. 
Wai Keung Liu won groep D, Miki Nieczyporowski was de sterkste in groep E en de meisjes-
groep E/F was voor Famke Kovacs. 
 
Bij het Eurochess-toernooi in Enschede om het Open Nederlands Jeugdkampioenschap in 
augustus 2008 behaalden Thijmen Smith en Mart Nabuurs mooie resultaten: 
Thijmen bereikte de 3e plaats in groep B met 7 uit 9 en Mart de 9e plaats in groep A met 6 uit 
9. 
 
Het NK Jeugd in de groepen A, B en C vond voor de derde en laatste maal plaats in Col-
lege Den Hulster in Venlo, van 24 april t/m 2 mei. Evenals voorgaande jaren is het toernooi 
weer prima verlopen, mede dankzij de ondersteuning door leden van de  Venlose Schaak-
vereniging.  
Naast het toernooi werden weer diverse nevenactiviteiten georganiseerd, onder meer het 
Levend Schaakspel voor het Stadhuis. 
Dankzij de uitstekende website met live-partijen kon iedereen het spannende toernooi op de 
voet  volgen. 
 
De kampioenen waren: 
Jeugd A: Robin van Kampen (Bussum) 
Meisjes A: Leonore Braggaar (Leiden)  
Jeugd B: Hugo den Hertog (Utrecht)  
Meisjes B: Evie Warmelink (Groningen)   
Jeugd C: Roger Meng (Zoetermeer) 
Meisjes C: Diana Dalemans (Hoensbroek) 
 
De Venlose deelnemer Thijmen Smith behaalde bij de Jeugd A een 19e plaats met  
4 uit 9. 
 
Bij het NK-Rapid voor jeugd op 15 november in Eindhoven haalde Willem Suilen een prach-
tige 2e plaats in de categorie 1995. Met wisselend succes deden nog 5 andere Venlose spe-
lers mee. 
 
Aan het Open NK teamschaken in Mierlo op 28 september nam Venlo deel met twee teams. 
In de A/B-groep werd een 11e plaats behaald en in de D-groep een 28e. 
 
Aan het 19e Theo van Spijktoernooi op 5 april in de Dörpel namen 69 spelers deel, waarvan 
12 van onze club. 
De winnaars waren: 
Cat. A/B: Ruud van Meegen (Leudal)  Cat. F: Max Warmerdam (Tegelen) 
Cat. C: Naomi de Ridder (Leudal)  Cat. G: Julian de Ridder (Leudal)  
Cat. D: Jesper Huibers (Leudal)   Cat. H: Iva Huibers (Leudal) 
Cat. E: Joris Geene (MSV-VSM) 
De verenigingsprijs werd dit keer gewonnen door Leudal.  
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Nogmaals dank aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers uit Venlo, die ook nu weer zorgde 
voor extra prijzen voor alle deelnemers in de vorm van mooie boeken. 
 
De andere toernooien van de Grand-Prix-cyclus  
(DSM, Reuver, Tegelen, GESS) werden door onze jeugdleden met wisselende aantallen 
bezocht.  
In de eindstand Grand-Prix haalde Miki Nieczyporowski een fraaie 2e plaats in groep F. 
 
Het Vierkant (Blerick, Horst, Schaakvelden, Venlo) organiseerde onder leiding van 
Jan Doornenbal en Eddy van Vliembergen weer de regiocompetitie (5 ronden). 
Op 4 oktober werd in het Ald Weishoes gespeeld. 
 
Het seizoen werd traditioneel afgesloten met een geslaagde slotmiddag op 27 juni in het Ald 
Weishoes. Stephan Thijssen was ditmaal de simultaangever. Hierbij willen we hem nog-
maals danken voor zijn inzet. 
Na afloop werden de prijzen van de competitie (bekers) uitgereikt.  
 
Traditioneel waren er weer twee ontmoetingen Jeugd-Senioren: 
Op 11 december waren de senioren duidelijk sterker (5-9) maar op 7 mei kon de jeugd gelij-
ke tred houden (5-5). 
 
Tot slot dank aan de jeugdcommissie en alle anderen die zich hebben ingezet voor het 
jeugdschaak.  
 
Bas van der Grinten 
Jeugdleider 
 

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

 

   Rabobank 
   Open Kampioenschap van Venlo e.o.  
 
    
    Het Rabobank Open Kampioenschap van Venlo e.o. 2009 is  
    gewonnen door Henk van Gool.  

 
Ook in de laatste ronde bleef hij ongeslagen. Remise tegen Joop Jansen was voldoende 
geweest, maar daar wilde Joop uiteraard niet aan meewerken. Henk maakte gaande de par-
tij enkele pionnen buit en gaf dit voordeel niet meer uit handen. Hij eindigde dus als eerste 
met 6,½ punt uit 7, een vol punt voor de achtervolgers. Alleen Geert Hovens moest hij een 
remise toestaan.  
De strijd om de ereplaatsen viel in het voordeel uit van de ratingfavorieten. Thijmen Smith 
versloeg Guido Faassen, Stephan Thijssen was te sterk voor Piet Thijssen en Bas van der 
Grinten zegevierde tegen Ruud van Meegen. In de eindstand werd Thijmen 2e, Stephan 3e 
en Bas 4e, maar de verschillen waren minimaal.  
 

In de categorie tot rating 1800 eindigde Roel Roberts door remise tegen Willem Suilen op de 
eerste plaats met beiden 4½ punt. Met een half punt minder legde Raymond Briels beslag 
op de derde plaats. Guido Faassen werd 4e.  
 

De prijsuitreiking vond plaats voorafgaande aan de eerste ronde van het Zomersnelschaak-
toernooi.  
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Rabobank Venlo Open 2009 
 
Eindstand na 7 Ronden                    door Geert Hovens 

 
nr Name Score WP SB Rating TPR >1800 <1800

1 Van Gool, Henk 6,5 28,00 26,00 2.120 2.302 1e prijs

2 Smith, Thijmen 5,5 29,00 21,50 1.999 2.049 2e prijs

3 Thijssen, Stephan 5,5 28,50 22,00 1.956 2.089 3e prijs

4 Van der Grinten, Bas 5,5 28,50 20,75 1.950 2.077

5 Ootes, Lennart 5,0 27,50 17,50 2.095 1.972

6 Thijssen, Piet 4,5 34,00 19,75 1.874 2.030

7 Van Meegen, Ruud 4,5 28,50 14,25 1.869 1.913

8 Roberts, Roel 4,5 27,50 15,75 1.736 1.825 1e prijs

9 Jansen, Joop 4,5 27,00 15,75 1.912 1.894

10 Suilen, Willem 4,5 26,50 15,25 1.754 1.877 2e prijs

11 Hovens, Geert 4,0 33,50 18,00 1.982 1.914

12 Briels, Raymond 4,0 28,50 16,50 1.781 1.897 3e prijs

13 Schouten, Eric 4,0 28,50 12,75 1.860 1.870

14 Faassen, Guido 4,0 28,00 10,75 1.784 1.840 4e prijs

15 Op de Laak, Jan 4,0 24,50 10,00 1.799 1.746

16 Van Leipsig, Ger 4,0 24,00 11,75 1.591 1.613

17 Van Meegen, Henk 4,0 20,00 8,50 1.451 1.568

18 Van Mulekom, Hans 3,5 34,50 24,50 1.794 2.533

19 Everaars, Hans 3,5 28,50 10,00 1.890 1.758

20 Jacobitz, Karl 3,5 27,50 10,25 1.682 1.775

21 Smeets, Wouter 3,5 26,50 14,75 1.877 1.843

22 Schmitz, Willy 3,5 25,00 10,25 1.763 1.647

23 De Ridder, Naomi 3,5 25,00 10,00 1.400 1.650

24 Leenders, Hans 3,5 21,50 8,25 1.569 1.568

25 Kappert, Dick 3,5 20,50 8,25 1.749 1.606

26 Heemskerk, Freek 3,0 25,00 11,25 1.455 1.565

27 Van der Hoogt, Nico 3,0 24,50 9,25 1.838 1.615

28 De Laat, John 3,0 23,50 11,00 1.763 1.554

29 Vink, Ron 3,0 22,00 6,25 1.650 1.545

30 Clabbers, Kim 3,0 22,00 5,75 1.605 1.601

31 Niesen, Michiel 3,0 21,50 7,25 0 1.385

32 Clabbers, Sjors 3,0 18,00 7,25 1.327 1.549

33 Dael, Martin 2,5 25,50 8,50 1.567 1.539

34 Kuntzelaers, Piet 2,5 23,00 7,00 1.574 1.468

35 Blankertz, Harald 2,5 21,50 6,75 1.252 1.434

36 In 't Veld, Gerard 2,5 17,50 4,50 1.551 1.367

37 Ludema, Wout 2,0 24,50 4,00 0 1.519

38 Burgmans, Ad 2,0 23,00 4,50 1.658 1.341

39 Veld, Geert op het 2,0 22,50 8,25 0 * 1.624

40 Joosten, Jean Paul 2,0 21,50 5,25 1.602 1.542

41 Timmermans, Peter 2,0 21,50 3,00 0 1.449

42 Gonsior, Rolf 2,0 20,00 4,00 1.452 1.398

43 Kempen, Jos 2,0 16,00 4,50 1.412 1.317

44 Plate, Axel 1,5 19,50 3,00 1.393 1.343

45 Smith, Peter 1,0 19,00 2,50 0 1.234

46 Rahawadan, Maria 1,0 14,50 1,75 1.339 765  
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                         Zomertoernooi 2009  klassement    door Geert Hovens 

 

nr naam 9-7-2009 16-7-2009 30-7-2009 6-8-2009 13-8-2009 beste 3

1 Gool, Henk van 10 8 10 28

2 Jansen, Joop 8 10 18

3 Hovens, Geert 6 4 5 5 16

4 Bondarchuk, Vadim 1 5 0 10 16

5 Faktorovich, Ilja 6 6 12

6 Faassen, Guido 3 0 8 11

7 Smeets, Wouter 4 3 0 4 11

8 Smith, Thijmen 8 8

9 Lennart Ootes 6 6

10 Meer Kuppermann 2 4 6

11 Briels, Raymond 5 5

12 Thijssen, Piet 0 0 2 3 5

13 Meegen, Ruud van 3 3

14 Hoogt, Nico van der 0 0 1 2 3

15 Thijssen, Stephan 2 2

16 Laak, Jan op de 0 1 0 1 2

17 Roberts, Roel 0 0

18 Schmitz, Willy 0 0 0 0

19 Grinten, Bas van der 0 0 0

20 Vovchic, Vladimir 0 0 0

21 Borghouts, Huub 0 0

nr naam 9-7-2009 16-7-2009 30-7-2009 6-8-2009 13-8-2009 beste 3

1 Bondarchuk, Leonid 3 10 8 10 28

2 Senden, Sjef 10 1 10 8 28

3 Denissen, Harm 4 8 3 3 15

4 Vossen, Jack 6 0 4 4 14

5 Griesheimer, Edwin 5 6 11

6 Leenders, Hans 8 0 0 2 10

7 Meegen, Judith van 0 6 2 8

8 Kappert, Dick 0 3 5 0 8

9 Ven, Paul van der 2 5 7

10 Kuntzelaers, Piet 0 0 6 0 6

11 Leipsig, Ger van 0 4 1 0 5

12 Vink, Ron 0 5 5

13 Boeb Jacobs 2 2

14 Clabbers, Kim 1 1

15 Burgmans, Ad 0 1 1

16 Joosten, Jean Paul 0 0

17 Heemskerk, Freek 0 0 0

18 Blankertz, Harald 0 0 0 0 0

19 Jacobitz, Karl 0 0 0 0 0

20 Meegen, Henk van 0 0 0 0

21 Timmermans, Peter 0 0 0 0 0

22 Kempen. Jos 0 0 0

GROEP A

GROEP B
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Voorlopige indeling eerste cyclus 2009-2010 
 

Strijbos M 2275 Hovens G 1929

Gool H van 2127 Everaars H 1915

Thijssen S 1990 Grinten B van der 1899

Jansen J 1973 Thijssen P 1876

Smith T 1946 Lee M van der 1824

Hoogt N van der (P) 1854 Laak J op de (P) 1817

Smeets W 1803 Schmitz W 1674

Borghouts H 1789 Hendriks Z 1640

Roberts R 1772 Leenders H 1630

Kappert D 1714 Veld G in 't 1628

Suilen W 1674 Jacobitz K 1608

Leipsig G van (P) 1652 Lietz B 1608

Clabbers K 1600 Dael M 1548

Burgmans A 1599 Joosten JP 1480

Laat J de 1592 Kuntzelaers P 1472

Vink R 1587 Kuijpers T 1469

Munten G 1562 Oosterbaan G 1426

Heemskerk F (P) 1488 Ludema W (P) 1408

Gonsior R 1118

Clabbers S 1038

Kempen J 961

Timmermans P 960

Groep A Groep B

Groep C Groep D

Groep E Groep F

    1251      Heger W

Groep G

    1361      Smith P

    1359      Verplakke J

    1296      Strucks A

 
 

 
Studie van Alexander Gobulev: wit wint 
 
1.e3+, Kc4 Na 1...Ke4 2.Pf6+ Ke5 3.Pg4+ Ke4 
4.d3+ moet zwart de dame geven.  
2.d3+ Kb4 3.Pc2+ Ka4 4.Pd4 Dxd3 (het enige) 
5.Pc5+! Lxc5 6.Ld7+ Kb4 7.Pc6+ Ka4  
Na 7...Kb5 8.Pe5+ Kb6 9.Pxd3 Lxe3 is het tech-
nisch gewonnen voor wit. 
8.Ne5+  
8.Pxa7+ Kb4 9.Pc6+ verliest tijd alsook na 9...Kb5 
10.Pe5+ Kb6 11.Pxd3 Lxe3 and 9...Ka4 10.Pe5+. 
Het verlies van pion a7 is niet van betekenis. 
8..Db5 9.Pd3! Dreigt 10.b3 mat. 
9..Dxd7. Nu beslist een familieschaakje op c5.  
10.Pxc5+ en wit wint. 
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verbroederingsstelling na 22…Tf8-e8 

 
Gang 2 amuse, très petite 
 
Bord 8 
 

□ Willi Schmitz (1775) 

■ Rick Wagemakers (1682) 
 
Leichte Kost, zo typeerde ik spontaan bei-
der schaakpotje achteraf. Fritz’ stellingseva-
luatie bleef vele zetten  lang namelijk akelig 
dicht bij de nul. Zachtjes sudderde men naar 
remise… Toch een tweetal spelmomenten: 

 

Stelling na …Lf1-g2 

 

 “Waarom in ’s hemelsnaam een diagram 
na 3 zetten?”, zo zal menig kritische le-
zer(es) zich zonder twijfel vertwijfeld af-

vragen. Begrijpelijk. Het bijzondere aan de 
stelling is, dat hij in geen enkel theorieboek 
te vinden valt… Uit  eigen keuken dus. Als 
hommage aan onze Altmeister stel ik voor 
dit complex dan ook op de theoriekaart te 
zetten als de: “Hausgemachte Brüggener 

Abwartevariante im Anzuge”. Ook de slot-
stelling is trouwens een nadere beschou-
wing waard. 

Slotremisestelling na 31.Dc3-d2 

 

 “En wat nu dan weer?”, hoor ik allerwe-
gen fronsen. Het simpele antwoord luidt, 
dat zwart probleemloos kan snacken op e4 
met prima aanvalskansen. Rick laat echter 
het mes in het varken steken2… 
Wellicht indachtig de volkse wijsheid: “Met 

proeven heeft de kok zijn tong verbrand”.  
Wij gissen slechts… 

Schwein gehabt! 

                                                 
2 Voor alle duidelijkheid: met het varken wordt niet naar 

Willi verwezen. Bedoeld wordt: “een veelbelovende zaak 

niet afmaken”. Schwein gehabt! 
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Gang 8 Nagerecht 
 
Bord 7 
 

□ Tim Schulteis (1667) 

■ Marc van der Lee (1810) 
 
L’histoire se répète… (Mais toujours un 
peu autrement)3   
Weer volledig van toepassing op het toetje 
van die middag; Marcs pot. Onweerstaan-
baar drong zich bij mij tijdens het ontleden 
van de bereiding van de schaakingrediënten 
het beeld op van een kok bij wie in de keu-
ken plots alles uit de klauwen giert. Over-
kokende potten en pannen. Aangekoekte 
braadpannen met zwartgeblakerde bieflap-
jes. Een mixer die zelfstandig wordt en zijn 
inhoud tegen muren en plafonds drapeert. 
En wat begint daar in die oven zo te roken? 
Wanneer ook de vleessnijmachine kuren 
begint te vertonen en enige vingers ampu-
teert, wordt het voor Marc de hoogste tijd 
de keuken te verlaten… Zou je denken… 
In schaaktaal: op zet 21 opent M. zijn ko-
ningvleugel waar die potdicht had moeten 
blijven. Drie zetten later staat hij verloren. 
Maar “staat verloren” is een relatief begrip 
voor Marcsiaanse begrippen. En de trouwe 
lezer van mijn stukjes knikt begrijpend 
wanneer Marc in een hopeloze positie ge-
wrongen, na wits 40ste zet kikkerkoel op 
zijn notatiebiljet vermeldt: “wit verliest 

door tijdsoverschrijding”.  Natuurlijk. 
 
Engels D 94 
 

1.c4�f6�2.c3�c6�3.d4�d5�4.f3�g6�5.e3�

g7� 6.
d3� 0�0� 7.
d2� 
g4� 8.h3� 
xf3�
9.�xf3�e6�10.g4�dxc4�11.
xc4�d5�12.a3�
d7� 13.h4�5b6� 14.
e2��f6� 15.�g3� e5�
16.0�0�0� exd4� 17.exd4��xd4� 18.
f4� �f6�
19.g5� �d8� 20.
c7� �e8� 21.
g4� f5� Dia-
gram 
 
 

                                                 
3 Franse uitdrukking→De geschiedenis herhaalt zich 

(maar altijd een beetje anders) 

 
Stelling na 21…f7-f5 

 

[21...�xc3� 22.bxc3� �e4� 23.�he1� �a4�
24.�xd7� �xa3+]� 22.gxf6� 
h6+� [22...�xf6�
23.�he1� �f7� 24.�e4]� 23.�b1� �f7�
24.�he1� [24.�h3!]� 24...�fe8� [24...�ae8�
25.�e7� �xe7� 26.fxe7� �xe7� 27.�d6� �f7�
28.�xf8��xf8�had nog zeer taaie tegenstand 
geboden]� 25.e4� g5� 26.d6� �g6+�
27.�a1��xe1�28.�xe1�xf6�29.
e6+��f8�
30.f7� e4� 31.�e5� �e8� 32.
d6+� xd6�
33.�h8+��g8�34.�xg8+��xg8�35.xd6+�
�f8� 36.xe8� �xe8� 37.
c8+� �d8�
38.
xb7��c7�39.
xc6�gxh4�40.�e7+�0�1�
�
 
Gang 5 Aangebrand 
 
Bord 5 
 

□ Nico van der Hoogt (1842) 

■ Ronny Willen (….) 
 
Aangebrand, ja. Tragikomisch . Bedorven.. 
Zo kan men mijn bijdrage aan de maaltijd 
qualificeren. 
Wat geschiedde? 
Na een wat weifelend begin wist ik via een 
kleine combinatie een pion te verspijzen en 
kwam goed te staan. So far so good. Tevre-
den met mezelf speelde ik aansluitend een 
conserverende zekerheidszet. Om daarna 
het punt binnen te gaan slepen. 
Het kwam anders… 
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Gang 7 à la vanderlee 
 
Bord 6 
 

□ Guido Faassen (1773) 

■ Guus van den Akker (1722) 
 
Guido trof op leeftijdgenoot Guus, die mij-
zelf vorig jaar nog op pijnlijke wijze had 
gefileerd. G. (F.) doet het iets beter weet 
middels een versmaad Morra-gambiet een 
halfje te verspijzen. Doordat hij zijn ko-
ningsveste opengooit, komt hij rond zet 26 
in de problemen en dreigt zijn stelling de 
pan uit te rijzen. Een misbaksel van Guus 
voorkomt voorshands erger. Maar even la-
ter weet Guido wederom zijn potje te be-
derven. Guus op zijn beurt durft/kan/wil 
niet van het zoet der zege te proeven en de 
Venlonaar komt er nog maar mee weg… 
 
Lichte comment: Guido en [Nico] 

 

Siciliaans, Morra gambiet 
 

1.e4�c5�2.d4�cxd4�3.c3�g6�4.cxd4�d5�5.e5�

g7� 6.c3� f6� 7.exf6� exf6� 8.�b3� e7�
9.
e3� 0�0� 10.
e2� bc6� 11.
f3� 
e6�
12.ge2� a5� 13.�c2� �c8� 14.b3� f5�
15.f4� 
f7� 16.�d2� e7� 17.0�0� ac6�
Diagram �

�
�

In deze stelling zat ik te denken wat ik moest 

doen. Zwart kan eigenlijk helemaal niet zo 

veel, misschien een keer Pf5, dus leek het 

me wel goed om een koningsaanval te be-

ginnen.�18.g4��e8� 19.h4� a6� 20.�g2��d6�
21.fe2� 
e6� 22.�h1� d8� 23.g5� f7�
24.h5�xg5�25.
xg5�Misschien was eerst 

op g6 slaan beter om de� h-lijn te openen.�
25.hxg6� �xf3� 26.gxh7+� �h8� 27.�xf3�
�f5� Hoewel de koning op f3 raar staat, 

staat die er wel best veilig.25...fxg5�
26.�xg5� h6� 27.�d2� g5� 28.�f1� �f8�Dia-
gram �

�
�
29.
g2� �f6� 30.�e1� �cf8� 31.d1� 
g4�
32.�c1� f5� 33.�a5� 
xe2� 34.�xd5+�
�xd5?�Diagram  

�
 
[Ook Guus wordt hier het slachtoffer van 
het door mij vroeger reeds geïntroduceerde 
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AFBLUSSEN: SLOTRONDE: Venlo II – Brunssum I 
 
Tenslotte. Ronde 7 als finale. Een luchtig piepklein nagerecht toe. Met des keizers baard als 
inzet togen wij dit jaar Roermondwaarts. Aangezien er vanuit de Venlose optiek geen eer of 
schande meer viel te behalen. Ach, men deed wel zijn best, maar de echte zinderende knetter-
spanning bleef ditmaal in kannen en kruiken. Met als resultaat een zestal halve eieren, 1 lege 
dop en 1 zegevierend windei in Nico’s mandje. Geen tegenstander voor hem….. 
Een 4-4 draw dus tegen de kampioen uit Brunssum. Met dank aan de invallers Peter en Frans! 
Afrondend togen we naar een lokale Chinees: “LOTUS”. Daar kampte het bedienend perso-
neel nog dagenlang met een verminderd gehoor. 
We hadden ze de oren van de kop gegeten…. 
 
Generaal seizoenstotaal: plaats 3 met 9 matchpunten. Persoonlijke resultaten: 
      

 

      r.1  2  3  4  5  6  7  Ap Bp  Brd Kl KNSB TPR 

 
 1 Stephan Thijssen         ½  -  -  0  -  1  0  4  1½  1,3 2w 1955 1849 

 2 Geert Hovens             -  1  1  0  ½  0  ½  6  3   1,5 2w 1971 1910 

 3 Peter Schoeber           -  -  -  -  1  -  ½  2  1½  2,0 2z 2033 1988 

 4 Bas van der Grinten      0  1  0  1  0  1  ½  7  3½  2,7 3z 1944 1892 

 5 Jos Rievers              -  0  -  1  -  ½  -  3  1½  3,7 1w 1941 1875 

 6 Piet Thijssen            0  1r 0  1  1  -  ½  6  3½  4,2 1z 1901 1822 

 7 Frans Mertens            ½  -  -  -  -  -  ½  2  1   4,5    1877 1990 

 8 Nico van der Hoogt ©     ½  0  ½  -  1  0  1r 6  3   5,3 1w 1842 1746 

 9 Marc van der Lee         1  1  0  ½  ½  1  -  6  4   6,2 2z 1810 1915 

10 Guido Faassen            1  1  0  1  0  ½  -  6  3½  6,7    1773 1788 

11 Huub Borghouts           -  -  1  -  -  -  -  1  1   7,0 1w 1827 1913 

12 Willi Schmitz            ½  ½  -  ½  0  ½  ½  6  2½  7,7    1775 1733 

13 Kim Clabbers             -  -  ½  -  -  -  -  1  ½   8,0 1z      1731 

 
 
Dank aan allen! Speciaal aan Piet en Guido voor het aanleveren der partijen! 
 
W.G. Nico 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijger met kingk…  
 
 
 
 
Foto: Ad Burgmans © 2009 
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�������������
Door: Bas van der Grinten�
 
 
AGENDA 
 

•  Za 5 sept Start nieuwe seizoen Ald Weishoes (14.00) 

•  Zo 20 sept Herfsttoernooi Tegelen (GP Jeugd) 

•  Zo 27 sept  Open NK Rapid voor jeugdteams Mierlo  

•  Za 3 okt  1
e
 ronde Vierkantcompetitie in Ald Weishoes (14.00) 

•  Zo 18 okt 1
e
 ronde LiSB-competitie 

•  Zo 1 nov Lustrumtoernooi Echt (GP Jeugd) 

•  Do 5 nov  2
e
 ronde Vierkantcompetitie in Horst (19.00) 

•  Za 14 nov Open NK Rapid Jeugd individueel Eindhoven 

•  Zo 22 nov 2
e
 ronde LiSB-competitie 

•  Di 1 dec  3
e
 ronde Vierkantcompetitie in Velden (18.45) 

•  Za 5 dec Sinterklaasviering Ald Weishoes 

•  Zo 13 dec 3
e
 ronde LiSB-competitie 

•  Za 19 dec Examens Ald Weishoes (14.00) 

•  27 t/m 30 dec Jeugdkampioenschap van Limburg in Venlo 
 

MEDEDELINGEN 
 

•  Wij zijn diepbedroefd door het overlijden op 18 juli van ons commissielid Paul van 
der Ven. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de jeugd, met name als instructeur in 
het Ald Weishoes. Hij laat een grote leegte achter, maar wij zullen hem dankbaar in 
herinnering houden. 
Elders in dit clubblad meer aandacht voor hem. 

•  De instructies in het Ald Weishoes beginnen weer op zaterdag 5 september om 
14.00 (helaas dus voortaan zonder Paul). 

 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De eindstand van de voorjaarsgroepen is als volgt: 
Groep 2  (2 partijen per wedstrijd)   
 Score Aantal wedstrijden  
1. Famke Kovacs 15 10  
2. Boris Peeters 11 10  
3. Inge Rijk  10,5 10  
4. Dominick Hendriks 10 7  
5. Daniel Derkx 9,5 6  
6. Gino Driessen 9,5 10  
7. Jasper Adriaans 7,5 8  
8. Sjoeke Suilen 6 8  
9. Baer Lamberts 2 9  
10. Scott Ploos van Amstel 1 4  
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Groep 1  (1 partij per wedstrijd)   
 Score Aantal wedstrijden 
1. Victor Peeters 9,5 11  
2. Wai Keung Liu 9 13  
3. Luca Kanters 6,5 12  
4. Miki Nieczyporowski 5 10  
5. Sjors Clabbers 4 5  
6. Isabel Kanters 3,5 11  
7. Jasper Hendrickx  3 9  
8. Florens Cals  1,5 5  
9. Bart van der Linden  0 7  
 
SLOTDAG ALD WEISHOES 
 
Zaterdag 27 juni was de geslaagde afsluiting van het seizoen in het Ald Weishoes. Die mid-
dag werd een simultaan gegeven door Stephan Thijssen aan 15 borden  
(13 jeugdigen en 2 instructeurs).  
Ondanks flinke tegenstand aan diverse borden wist Stephan uiteindelijk al zijn partijen te 
winnen. Hierbij willen we hem nogmaals danken voor zijn inzet !  
 
Verder werden de bekers uitgereikt van de jeugdcompetitie:  
 
Najaar Groep 2:  
3e Boris Peeters  
2e Famke Kovacs  
1e Dominick Hendriks  
 
Najaar Groep 1:  
3e Luca Kanters  
2e Victor Peeters  
1e Sjors Clabbers  
 
Voorjaar Groep 2:  
3e Inge Rijk  
2e Boris Peeters  
1e Famke Kovacs  
 
Voorjaar Groep 1:  
3e Luca Kanters  
2e Wai Keung Liu  
1e Victor Peeters  
 
Alle prijswinnaars 
gelukgewenst ! 
 
 
 
 
Stephan in actie tijdens 
zijn simultaan 
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In herinnering Paul van der Ven 
 
Paul stond altijd klaar voor een partijtje schaak en 
een praatje aan één van de tafels in het cafégedeelte. 

Ongeloof dat het zo fout heeft kunnen gaan zal ons 
nog lang bijblijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul was actief in de jeugd-
commissie en gaf schaakin-
structies. 
Veel van de jeugdspelers 
zullen hem zeker missen. 
 
 
 
 

 
 

Met het overlijden van Paul verliezen we ook een bestuurslid met grote  
betrokkenheid voor de Venlose Schaakvereniging. 


