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Jaarverslag van de wedstrijdleider 
 
 
In vogelvlucht een recapitulatie van het seizoen 2006-2007. 
 
Interne competitie 1e cyclus. 
In september 2006 werd gestart met 3 groepen van 10 spelers. 
In groep I eindigden Henk van Gool en Maarten Strijbos gelijk met 8 uit 9. Op basis van SB 
waardering werd Henk winnaar. Derde werd Stephan Thijssen met 5,5 punten. Willi Schmitz 
en Hans Everaars degradeerden. 
In groep II werd Jan op de Laak eerste met een score van 7 uit 9. Tweede werd Hans Leenders 
met 5,5 punten. Beide promoveerden naar groep I. Liefst vier spelers eindigden met 5 punten 
op de derde t/m zesde plaats, nl. Ron Vink, Theo van Spijk, Ad Burgmans en Ger van Leipsig. 
Bertram Lietz en Jos Kempen degradeerden naar groep III. 
In groep III werd Zef Hendriks ongeslagen winnaar met 7,5 uit 9. Op de tweede plaats eindigde 
Karl Jacobitz met 7 punten. Beide dus naar groep II. Mart Dael en Sjraar Munten werden derde 
en vierde met 5,5 punten. 
 
Interne competitie 2e cyclus. 
In januari 2007 werd begonnen met groepen van 10, 11 en 12 spelers. 
In groep I weer een gelijke stand voor de eerste plaats en weer dezelfde spelers, Henk van Gool 
en Maarten Strijbos 7,5 uit 9. Maarten eerste door betere SB. Derde werd Piet Thijssen met 5,5. 
Hans Leenders had het als gepromoveerde niet gemakkelijk en behaalde 1 punt, remise tegen 
Marc van der Lee en Stephan Thijssen. 
Maarten werd voor de vierde achtereenvolgende maal clubkampioen met 15,5 uit 18 voor 
Henk van Gool eveneens met 15,5 en Stephan Thijssen met 10. 
In groep II werd Hans Everaars winnaar met 8 uit 10 voor Willi Schmitz eveneens 8 uit 10.  
Derde werd zeer verdienstelijk Adriaan Cloin met 7. Dit betekent dus promotie naar groep I in 
het nieuwe seizoen 2007-2008. 
In groep III werd Bertram Lietz eerste met 9 uit 11. Een nederlaag tegen Sjraar Munten, die 
tweede werd met 8. Derde werd Jean-Paul Joosten met 7,5 met een betere SB dan Toos 
Kuijpers, die dus vierde werd. De bovenste drie promoveren naar groep II.  
 
Externe competitie 
De externe competitie is zeer goed verlopen. 
Het eerste team speelde na lange tijd weer eens in de tweede klasse van de KNSB en behaalde 
een zeer goede tweede plaats achter kampioen HMC Calder 2 met 13 punten. 
Topscoorders waren Joep en Mart Nabuurs met 7,5 uit 9 voor Maarten Strijbos met 6,5 uit 9.  
Jammer dat Mart Nabuurs in verband met zijn studie naar de Stukkenjagers uit Tilburg 
verhuist. 
Het tweede team speelde in de promotieklasse van de LiSB 3x gelijk, won 3x en verloor van de 
kampioen DJC 2 met 5-3. Het verlies tegen DJC 2 was de allereerste wedstrijd van het seizoen! 
Topscoorders waren Nico van der Hoogt met 5,5 uit 7 voor Geert Hovens met 4,5 uit 6. 
Dit jaar werd met Blerick en Venlo een combinatieteam gevormd, de Blerick-Venlo 
Combinatie. Zij speelde in de 2e klasse B. Er werd 3x gewonnen, 3x verloren en eenmaal gelijk 
gespeeld. 
Topscoorders waren Adriaan Cloin en Guido Faassen met 4,5 uit 7 voor Karl Jacobitz met 4 uit 
6. 
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Ten slotte het vierde en vijfde team. Deze teams spelen al een aantal jaren in de derde klasse C 
op de doordeweekse clubavonden. Het kampioenschap gaat alleen tussen deze twee teams. Er 
is een gezonde rivaliteit. Dit jaar was het vierde team het sterkste en won beide wedstrijden van 
Venlo 5 met 3-1 en met 3,5-0,5. Uiteindelijk ongeslagen kampioen met 16 uit 8. Topscoorder 
van Venlo 4 werd Theo van Spijk met 7 uit 8 en van Venlo 5 werd dit Ger van Leipsig met 4,5 
uit 6. 
Hierbij wil ik de teamleiders, Henk, Nico, Adriaan,Theo en Ron, van harte bedanken voor hun 
inzet. 
 
ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo en omstreken. 
Met dank aan de sponsor, de ABN-AMRO Bank NV, werd dit toernooi gehouden van 3 mei tot 
en met 5 juli 2007. 
Dit jaar werd een andere opzet gekozen. Niet meer de knock-out/Zwitserse formule, maar een 
groot zwitsers toernooi over 7 ronden. Er namen 31 spelers deel. Helaas waren onze Duitse 
vrienden uit Süchteln niet van de partij. Van buiten onze vereniging namen deel Roel Roberts, 
Sjef Senden en Piet Kuntzelaers. Jammer dat Joachim Guddat, die het toernooi reeds eenmaal 
had gewonnen, wegens ziekte halverwege moest afhaken. 
Het toernooi werd uitermate spannend toen Joep Nabuurs in de zesde ronde van Henk van Gool 
verloor. Daardoor waren er nog drie gegadigden voor de titel, Joep, Henk en Stephan met ieder 
5 uit 6 aan de leiding. De ontknoping was dramatisch voor Joep, die van Nico verloor en voor 
Henk, die van Stephan verloor. 
De terechte kampioen van Venlo en omstreken 2007 werd Stephan Thijssen met 6 uit 7.  
 
LimianZ Rapid Open. 
Voor de vierde keer werd dit toernooi gehouden en opnieuw gesponsord door de heer Jo Stohr 
van Feestzaal LimianZ. Het toernooi heeft de status van Grand Prix toernooi van de LiSB. 
Een record aantal van 57 spelers uit Nederland en Duitsland  werden in 2 klassen ingedeeld op 
rating. 
Joachim Guddat won het toernooi voor de eerste keer met een formidabel score van 6,5 uit 7, 
tweede werd Rainer Montignies met 5,5 voor Joep Nabuurs eveneens met 5,5 punten. 
In de tweede klasse werd Maarten Koelemaij winnaar met 6 uit 7 voor Hans van Mulekom en 
Thijmen Smith met 5,5.  
De prijsuitreiking werd mede verricht door Els Stohr, de sympathieke echtgenote van Jo. 
 
Lisb rapid en k.o.-beker 
Dit jaar liet onze vereniging verstek gaan bij beide evenementen van de LiSB. 
 

Verder zijn er de traditionele wedstrijden gehouden, zoals het Peters Interieur zomertoernooi 
snelschaken 2006 en 2007. De wedstrijd jeugd-senioren zelfs tweemaal. Helaas ging het 
snelschaken (gongtoernooi) niet door omdat de speelzaal niet beschikbaar was.  
Aan het hemelvaartstoernooi op 17 mei 2007 deden deze keer 24 deelnemers mee. Er werd 9  
ronden zwitsers gespeeld. Henk van Gool werd winnaar met 8 uit 9. Tweede werd Joachim 
Guddat met 6,5 en derde met eveneens 6,5 Joep Nabuurs.  
Als wedstrijdleider ben ik zeer tevreden met het succesvolle schaakjaar en dank ik de leden 
voor hun deelname aan de diverse wedstrijden en toernooien. 
Verder ben ik iedereen erkentelijk, die mij geholpen hebben bij het verzamelen van de 
uitslagen, opruimen van de spullen etc.. 
 
Met vriendelijke schaakgroeten, Piet Thijssen. 
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Het ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo en omstreken werd gehouden in LimianZ. 
 

 
 

Winnaar Stephan Thijssen ontvangt zijn prijs van  J. Laurensse van de ABN-AMRO te Venlo. 


