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JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING  
AUGUSTUS 2007 - JULI 2008 
 
 
1. Ledenbestand / personalia 
 
We mochten afgelopen seizoen weer diverse nieuwe leden verwelkomen. Het totale aantal is 
hierdoor weer iets toegenomen, dit ondanks de almaar dalende ledentallen bij de KNSB en 
LiSB. 
 
Overzicht : 
 Juli 2008 Juli 2007 Juli 2006 Juli 2005 Juli 2004 
Totaal 79 77 68 73 75 
Senioren 57 52 45 47 50 
Jeugd 22 25 23 26 25 
 
Vrijdag 14 september 2007 overleed onverwachts Theo van Spijk, een onvoorstelbaar verlies 
voor onze vereniging en het Limburgse schaakleven. Hij heeft zeer veel betekend voor onze 
vereniging.  
Hij was reeds lid vanaf 1 september 1948 en zou dus 60 jaar lid zijn in 2008.  
In de jaren 50 en 60 was hij al diverse jaren bestuurslid (onder meer secretaris) en vanaf 1981 
heeft hij de LiSB vertegenwoordigd in de KNSB-Bondsraad. 
Van 1998 tot 2006 was hij voorzitter en in die hoedanigheid heeft hij onder meer het grote 
jubileum in 2000 in de Maaspoort (met o.a. een interland Nederland-Duitsland) mogelijk ge-
maakt. Ook in de jaren erna heeft hij zich op vele manieren ingezet voor onze vereniging, 
waarbij hij gebruik kon maken van zijn grote netwerk. Hij heeft altijd veel belangstelling ge-
toond voor alle facetten van het clubleven. 
Verder heeft hij als directeur van Drukkerij van Spijk (samen met broer Hub) grote betekenis 
gehad voor de vereniging (en het schaken in het algemeen). 
Zo is hij vele jaren sponsor geweest van het Van Spijk-Jeugdtoernooi. 
Vanwege zijn verdiensten werd hij op de jaarvergadering in 2006 tot erelid benoemd en ont-
ving hij de waarderingsonderscheiding van de Gemeente Venlo.  
Vanaf 2006 was hij vice-voorzitter.  
Daarnaast was hij altijd een enthousiaste schaker die vaak, uiterst geconcentreerd, tot laat in 
de avond met zijn partij bezig was en hiervan met volle teugen genoot. 
Afgelopen jaren was hij ook, samen met diverse clubleden, deelnemer aan het Corustoernooi. 
Kortom, zoals vermeld boven in zijn overlijdensadvertentie : 
“Schaken was zijn passie”. 
 
2. Vergaderingen / Bestuur / Beleidszaken 
 
Bij de algemene vergadering op 23 augustus 2007 in clublokaal LimianZ waren 22 leden 
aanwezig. 
Naast de gebruikelijke agendapunten werd onder meer gesproken over het clublokaal (naar 
aanleiding van de gehouden enquête). Conclusie was dat men over het algemeen tevreden was 
over LimianZ. Verder werd besloten tot een beslissingsmatch om het clubkampioenschap in 
geval van verschillende winnaars van groep 1. 
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De prijs voor de beste clubbladartikelen ging ditmaal naar Henk van Gool. 
Marc van der Lee trad af als bestuurslid, voorzitter Ad Burgmans en Paul van der Ven werden 
herkozen. 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 april (19 leden aanwezig) werd Geert Hovens tussen-
tijds tot bestuurslid gekozen. Hij zal Piet Thijssen opvolgen als wedstrijdleider. 
Verder werden (voor het eerst) de prijzen van de 1e cyclus van de interne competitie uitge-
reikt. 
Ook werd nog gesproken over de nieuwe opzet van onze website.  
 
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen 
(na overlijden Theo van Spijk op 14 september die tot dan vice-voorzitter was): 
Voorzitter:      Ad Burgmans 
Vice-voorzitter:     Piet Thijssen 
Secretaris en jeugdleider:    Bas van der Grinten 
Penningmeester en wedstrijdleider:  Piet Thijssen 
Webmaster en ass-wedstrijdleider:  Paul van der Ven 
Bestuurslid:      Geert Hovens (vanaf 17 april) 
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden. 
 
3. Toernooien elders 
 
• In september 2007 nam Henk van Gool als lid van het winnende TNT-team deel aan het 

Europees kampioenschap voor Post en Telecom bedrijven in Oporto (Portugal). Dit wordt 
door hem zeer uitgebreid beschreven in ons clubblad. 
Zijn score op het eerste bord was 2,5 uit 8.  

• Aan de weekendvierkampen van het Corustoernooi (11 t/m 13 januari) namen ditmaal 13 
spelers van onze club deel. Ongedeelde 1e plaatsen (met promotie) waren er voor Ger van 
Leipsig, Dick Kappert, Piet Thijssen, Bas van der Grinten en Peter Schoeber. 

• Joep Nabuurs werd 3e in groep 2 van het Open LK Snelschaken op 9 september in Sittard. 
• Hans Leenders behaalde met 8,5 uit 9 de hoofdprijs bij het 13e internationale schaaktoer-

nooi in Praag (20 t/m 27 oktober). 
• Peter Schoeber werd 3e bij het 11e Hyfass-adviestoernooi op 20 oktober in Bergen. 
• Joep Nabuurs werd winnaar van het Open Noord-Limburgse snelschaakkampioenschap op 

5 januari in Horst. Verder werd Egbert Clevers 3e in de hoofdgroep, Mart Nabuurs 1e in 
groep 2, Piet Thijssen 3e in groep 3, Kim Clabbers 3e in groep 6 en Victor Peeters 1e in 
groep 7. 

• Hans Leenders werd 3e in poule F bij het 28e Nunhems Zadentoernooi op 15 maart. 
• Bij het jubileumtoernooi in Blerick op 20 april werden Joachim Guddat en Joep Nabuurs 

resp. 2e en 3e in groep A, Jan op de Laak 3e in groep B, Willem Suilen 1e in groep C en 
Hans Leenders 3e in deze groep. 

• Het tweede ENCI Limburg Open in Maastricht (van 9 t/m 12 mei) was weer een zeer ge-
slaagd evenement met bijna 400 deelnemers ! Limburgs kampioen werd evenals vorig jaar 
Martijn Dambacher. Resultaten Venlose deelnemers: 
A-groep: Joep Nabuurs 50e (4 uit 7), Mart Nabuurs 74e (4), Thijmen Smith 115e (3). 
In de B-groep haalde Willem Suilen een prachtige score van 5 uit 7 en werd daarmee 18e. 
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• Bas van der Grinten scoorde 5 uit 9 bij de Politiken Cup in Helsingor (Denemarken) van 
19 t/m 27 juli. 

 
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 was weer veel te genieten in zeven prachtige uitgaven onder redactie van Marc van der 
Lee. Dankzij Huub Borghouts kreeg iedereen het blad weer tijdig uitgereikt of opgestuurd. De 
samenwerking met de nieuwe drukker (firma Print & Copy, Kaldenkerkerweg 25) voldeed 
prima. 
In de loop van het seizoen heeft het bestuur besloten dat de website opnieuw opgezet wordt. 
Matthijs Smith is gevraagd dit te doen. Vanwege tijdgebrek kon Paul van der Ven niet vol-
doende tijd meer vrijmaken om de site goed bij te houden. 
We willen hem danken voor zijn activiteiten als webmaster in de afgelopen jaren. 
 
7. Schaakinstructie 
 
Afgelopen 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). De deelnemers waren zeer en-
thousiast hierover (wat onder meer uit een enquête bleek). 
Coördinatie was in handen van Ad Burgmans. 
 
8. Diversen 
 
• Net als vorig jaar was onze club weer met een stand aanwezig tijdens de Ouverture in de 

Venlose binnenstad op 2 september. 
• Tijdens de jaarvergadering van de Limburgse Schaakbond op 22 september is een vrijwel 

geheel nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van Frank Clevers. In verband hier-
mee hebben diverse veranderingen plaatsgevonden zoals regiovergaderingen (i.p.v. voor-
jaarsvergadering), Commissie van Beroep en voorstel voor een avondcompetitie (m.i.v. 
seizoen 2008-2009). 

  
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor onze vereniging. 
 
Bas van der Grinten, secretaris 
 
6 augustus 2008 
 


