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JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING  
AUGUSTUS 2006 - JULI 2007 
 
 
1. Ledenbestand 
 
Verheugend is dat het ledenaantal het afgelopen jaar flink is gestegen, na een periode van 
terugval. 
 
Overzicht : 
 Juli 2007 Juli 2006 Juli 2005 Juli 2004 Juli 2003 
Totaal 77 68 73 75 83 
Senioren 52 45 47 50 54 
Jeugd 25 23 26 25 29 
 
2. Vergaderingen / Bestuur / Beleidszaken 
 
Bij de algemene vergadering op 24 augustus 2006 (in het vernieuwde clublokaal LimianZ) 
waren 20 leden aanwezig. 
Tijdens deze vergadering trad Theo van Spijk na 8 jaar af als voorzitter. 
Voor al zijn verdiensten gedurende vele jaren werd hij tot erelid benoemd en kreeg ook uit 
handen van loco-burgemeester R. Testroote de Waarderingsonderscheiding van de 
Gemeente Venlo uitgereikt. 
Ad Burgmans werd tot nieuwe voorzitter gekozen. 
Theo van Spijk, Piet Thijssen en Bas van der Grinten werden (na een schriftelijke 
stemming) herkozen als bestuurslid. 
De prijs voor de beste artikelen in het clubblad werd wederom uitgereikt aan Nico van der 
Hoogt. Verder werd uitgebreid gesproken over het clublokaal gesproken. 
Het was een lange vergadering die pas rond 23.30 werd gesloten. 
 
De voorjaarsvergadering werd verplaatst van 28 april naar 10 mei, onder meer vanwege 
het NK Jeugd. Deze werd door 24 leden bezocht.  
In zijn uitgebreide openingswoord stond voorzitter Ad Burgmans onder meer stil bij het NK 
Jeugd in Venlo, schaakinstructie en interne/externe competitie. 
Over deze onderwerpen en het clublokaal (Quick Scan) werd vervolgens werd uitvoerig 
van gedachten gewisseld.  
 
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen :  
Voorzitter:     Ad Burmans 
Vice-voorzitter:    Theo van Spijk 
Secretaris en jeugdleider:   Bas van der Grinten 
Penningmeester en wedstrijdleider: Piet Thijssen 
P.R.-functionaris:    Marc van der Lee 
Webmaster en ass-wedstrijdleider: Paul van der Ven 
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden. 
 
3. Toernooien elders 
 
• Bij het open Limburgs snelschaakkampioenschap in Sittard op 17 september plaatst 

Henk van Gool zich voor finalegroep A maar moet daarin genoegen nemen met een 
11e plaats (5 punten). 
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• Jan op de Laak en Piet Thijssen eindigen op de 3e resp. 4e plaats bij het rapidtoernooi 
voor 50-plussers in Geleen in oktober. 

• Bij het 50+ toernooi in Schaesberg op 4 november behaalt Jan op de Laak de 2e plaats 
in groep A. 

• Door zijn resultaat in het “Joel Adler Memorial” heeft Joop Jansen in november de titel 
Senior Internationaal Meester in het correspondentieschaak behaald. 

• Egbert Clevers wint opnieuw het open Limburgs snelschaakkampoenschap in Horst op 
6 januari. Mart Nabuurs wint groep 2 en Jan op de Laak wordt 2e in groep 3. 

• Bij het Nieuwjaarstoernooi van Pionneke op 7 januari in Herkenbosch wordt  
groep 3 gewonnen door Jan op de Laak en groep 4 door Theo van Spijk.  
Paul van der Ven wordt 3e in groep 6. Verder zijn Willy Schmitz en Bas van der Grinten 
van de partij. 

• Aan de weekend-vierkampen van het Corustoernooi (12 t/m 14 januari) nemen weer 
veel Venlose spelers deel. Joep en Mart Nabuurs weten hun groep  
(3e klasse) te winnen.  

• Bij het Nunhems Zadentoernooi in april wordt Jan op de Laak 2e in poule B en wordt 
poule I gewonnen door Ine Wuts. 

• Het eerste Limburg Open in Maastricht tijdens Pinksteren (25 t/m 28 mei) is met 195 
deelnemers een enorm succes. Van onze club nemen vier spelers deel. In groep A 
wordt Henk van Gool 39e (4 uit 7), Joep Nabuurs 43e (4) en  
Mart Nabuurs 47e (3,5). Willy Schmitz wordt in groep B 23e (4 uit 7). 
Toernooiwinnaar wordt oud-jeugdwereldkampioen Leon Kritz. 

 
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 verschenen weer zes mooie edities onder redactie van Marc van der Lee met daarin 
vele lezenswaardige artikelen.  
Huub Borghouts tekende weer voor de vlekkeloze afwerking en verspreiding. 
Met ingang van deze editie hebben we een nieuwe drukker: 
De firma Print & Copy, Kaldenkerkerweg 25 Venlo. 
De website van de club is door Paul van der Ven onlangs verder geactualiseerd en 
aangepast en ziet er daardoor nog beter uit. Het adres is: www.venlose-sv.nl 
 
7. Clublokaal 
 
Het was het eerste seizoen in ons geheel vernieuwde clublokaal LimianZ. 
De ervaringen zijn over het algemeen positief te noemen. 
Dit bleek ook uit de “Quick Scan” onder de leden georganiseerd door Ad Burgmans. 
Jammer vindt men wel dat de externe wedstrijden in het weekend niet in LimianZ plaats 
kunnen vinden. Deze zijn gespeeld in Hotel Wilhelmina. 
 
8. Schaakinstructie 
 
Afgelopen voorjaar zijn door Rudi van Gool en Stephan Thijssen instructies verzorgd op 
donderdag van 19.00 tot 20.00 in het clublokaal. De belangstelling hiervoor bleek groot en 
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de reacties van de deelnemers waren zeer positief. Het initiatief is daarom een groot 
succes te noemen en zal zeker een vervolg krijgen in het nieuwe seizoen. 
Coördinatie werd verzorgd door Ad Burgmans. 
 
9. Diversen 
 
• Evenals vorig seizoen had onze club tijdens de zomer op zaterdagen weer een stand 

in de binnenstad; ditmaal naast het Stadhuis. 
Ook waren we met een stand aanwezig tijdens de Ouverture op 3 september (bij het 
Postkantoor). 
 

• Tijdens de voorjaarsvergadering van de Limburgse Schaakbond op 31 maart is het 
voltallige LiSB-bestuur afgetreden wegens gebrek aan vertrouwen. 
In september zal een vrijwel nieuw bestuur aantreden. Beoogde nieuwe voorzitter is 
Frank Clevers (als opvolger van Hans Cuppen). Bas van der Grinten zal zijn functie als 
secretaris neerleggen. Hij blijft wel de ledenadministratie voorlopig verzorgen. 

 
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor onze 
vereniging. 
 
 
Bas van der Grinten, secretaris  2 augustus 2007 
 
 
 
 

 


