
   8 
 

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 
  


