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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. 
 


