
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 nummer 6 

Augustus 2018 

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE 

VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 

k 
M 

l 
l 
 

q 
W 

r 
T 

VSV VIZIER 

IM Max Warmerdam 

(foto Schaakweek Apeldoorn) 

 

 



 2 

CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2017-2018  nr. 6,  augustus 2018 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 

  

Secretaris / B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 

  

Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 

  

Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 

 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 

Contributies: 

  senioren € 100,- per jaar 

  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 

  jeugdleden  € 50,00 per jaar  

   

Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 

   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 

Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 

 

Internet:   www.venlose-sv.nl 

 

Speelzalen 

't Raodhoes        Team 1,2    : Antoniusplein 2, Venlo (Blerick)  077- 3821004

  

Zalencentrum LimianZ      Team 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b, Venlo  077-3548969 

 

Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 

 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 

 Ad Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m november 2018 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten  

Mededelingen Redactie 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Bas van der Grinten 

Jaarverslag secretaris Bas van der Grinten 

Jaarverslag wedstrijdleider Geert Hovens 

Notulen Algemene vergadering 31-8-2017 Bas van der Grinten 

Notulen Voorjaarsvergadering 17-5-2018 Bas van der Grinten 

Materiaaloverzicht VSV 24-7-2018 Gerard in ’t Veld 

Max Warmerdam Internationaal Meester (IM) Peter Smith 

Venlo 1 in de KNSB competitie 2018-2019 Henk van Gool 

Boebs column: Venlo open 2018 Boeb Jacobs 

Privacy Statement van de VSV 

Interne zaken: Privacy & Schaken Nico van der Hoogt 

En de winnaar is ….  Siem van Dael Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 28 juni 2018 Robert Meilink 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
september 2018 

06-sept-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

13-sept-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

15-sept-18 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Philidor Lei-Venlo 1 

15-sept-18 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Eindhoven 2-Venlo 2 

20-sept-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

27-sept-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

29-sept-18 zat. Hyfass Bergen ? 

    

oktober 2018 

04-okt-18 don. interne competitie + rapid  

06-okt-18 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Zukertort A.veen 

06-okt-18 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2-Zuid Limburg 5 

07-okt-18 Zon. 9e Herfsttoernooi (jeugd GP) Tegelen 

11-okt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

14-okt-18 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  

18-okt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

25-okt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

    

 

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

     

→  Redactiesluiting volgende clubblad: 11 oktober 2018   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:    Heinz Dittmann, Dirk Liedtke, Ben Mikmak 

 Afmeldingen:     Christof Sielecki, Harry Wuts 

 Adreswijzigingen: Thijmen Smith, Gerard Philipslaan 211, 5616 TT, Eindhoven 

 

 

KMEDEDELINGENK 
 

• Max Warmerdam heeft in de Schaakweek Apeldoorn van 7 tot met 17 juni 2018 zijn 

derde IM norm behaald. Daarmee werd aan alle voorwaarden voldaan om hem de IM 

titel toe te kennen. Zie zijn foto op de omslag en het artikel op pagina 17 in dit Vizier. 

• Het bestuur vult een deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Algemene 

Vergadering op donderdag 30 augustus 2018. Dit zijn: Agenda, Notulen van ALV van 

31-8-2017, Notulen van de Voorjaarsvergadering van 17 mei 2018,  Jaarverslag van de 

secretaris, Jaarverslag van de wedstrijdleider en het Materiaaloverzicht. Het financiële 

verslag van de penningmeester (Inkomsten/Uitgaven en Balans) wordt voor de 

vergadering uitgereikt/toegestuurd. 

• Vorig jaar was hij nog tweede in het Venlo open. Dit jaar wist Siem van Dael de titel 

wel binnen te halen. Zie het artikel hierover op pagina 26 in dit VSV-Vizier. 

• Daarop aansluitend schrijft Boeb Jacobs in zijn column ‘Venlo open 2018’ onder andere 

dat hij niet alleen een fan van Siem is, maar ook van San. 

• Geen enkel bedrijf, stichting of vereniging kan nog zonder een Privacy Statement. Dus 

heeft ook de Venlose schaakvereniging er een, zie pagina 22. Nico van der Hoogt re-

flecteerde daarop en laat zien hoe wedstrijdverslagen in de toekomst eruit kunnen gaan 

zien. Lees zijn vermakelijk stuk op bladzijde 24.  

• Henk van Gool kijkt vooruit op het komende seizoen van Venlo 1 in zijn artikel ‘Venlo 

1 in de KNSB competitie 2018-2019’. Zie pagina 18 van dit blad. 

• In het Limburg Open (tevens Limburgs kampioenschap) van 18 t/m 21 mei 2018 streden 

in Maastricht 464 deelnemers om de prijzen. Van de drie deelnemende clubgenoten was 

Peter Schoeber de meest succesvolle speler. Hij is Limburgs kampioen bij de Veteranen 

geworden. Siem van Dael kon terugkijken op een geslaagd toernooi in de A-groep. 

Geert Hovens tenslotte scoorde 2 punten uit 7 in de B-groep. 

• In de verschillende zomertoenooien wisten Max Warmerdam en Siem van Dael goede 

resultaten neer te zetten. Te noemen zijn: Open Kampioenschap van Utrecht (Siem), het 

13e HSG Open in Hilversum (Max en Siem), het 46e Griekse teamkampioenschap (Max),  

het Leiden Chess Tournament (Siem),  het Open NK Schaken in Dieren (Max en Siem), 

het 22nd Hogeschool Zeeland Tournament in Vlissingen (Max). 

• Het verste zomertoernooi van dit jaar staat echter op naam van Peter Timmermans. Hij 

nam van 21 tot en met 24 juni 2018 deel aan het 2018 Las Vegas International Chess 

Festival. 

• Eugen Heinert (BSV) heeft de A-groep van het Zomersnelschaaktoernooi 2018 

gewonnen, tweede en derde werden respectievelijk Dirk Bergmans en Henk van Gool. 

In de B-groep ging de eerste prijs naar Jan op de Laak, gevolgd door Kim Clabbers en 

Laurens Ekker.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Donderdag 30 augustus 2018 in het clublokaal LimianZ  

(Kaldenkerkerweg 182b) Aanvang: 20.15 

 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 31-8-2017 (zie elders in dit VSV-Vizier) 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 17-5-2018 (zie elders in dit VSV-Vizier) 

5. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit VSV-Vizier) 

6. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit VSV-Vizier) 

7. Prijsuitreiking Interne Competitie  

8. Jaarverslag penningmeester 

9. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 

10. Voorstel begroting 2018-2019 

11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

12. Indeling externe en interne competitie 2018-2019 

13. Materiaaloverzicht (zie elders in dit VSV-vizier) 

14. Verkiezing bestuur 

15. Rondvraag en sluiting 

 

Toelichting op de agenda : 

 

ad 9 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren P. Smith (2e keer) en 

  J. Kempen (1e keer). Reservelid was de heer P. Thijssen. 

     

ad 13 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en niet herkiesbaar. 

   De heren B. van der Grinten en G. Hovens zijn aftredend en herkiesbaar.  

      ______________ 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2017 - JULI 2018 
 

1. Ledenbestand / personalia 

De stijging van het afgelopen jaar heeft zich gelukkig doorgezet. 

Overzicht : 

 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2015 Juli 2014 

Totaal 69 65 61 61 72 

Senioren 65 61 58 58 63 

Jeugd 4 4 3 3 9 

 

Op 1 april overleed na een lange ziekte op slechts 56-jarige leeftijd ons medelid Piet Boonen. 

Hij was lid sinds 1995. Onze club heeft veel aan hem te danken, onder meer door zijn  

financiële steun aan het eerste team en het schenken van zijn boeken aan onze leden. 

 

2. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 31 augustus 

2017 in ons clublokaal LimianZ werd 

bijgewoond door 23 leden. 

Naast de gebruikelijke agendapunten werd 

onder meer gesproken over de toekomst van 

ons clubblad. 
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Verder werd Ad Burgmans herkozen als 

voorzitter, en werd Gerard in ’t Veld herko-

zen als bestuurslid. 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 mei 

2018 (waarbij liefst 27 leden aanwezig wa-

ren) kwam onder meer de opvolging van 

voorzitter Ad Burgmans aan de orde. On-

danks dat diverse personen benaderd zijn is 

hiervoor helaas nog geen kandidaat gevon-

den. Verder werden de plannen voor een 

nieuwe jeugdafdeling toegelicht. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen ongewijzigd: 

Voorzitter: 

Ad Burgmans 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider: 

Geert Hovens 

 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. 

 

3. Resultaten van onze leden bij 

toernooien elders 

• Siem van Dael en Max Warmerdam wa-

ren van de partij bij de Europese jeugd-

kampioenschappen van 4 tot en met 15 

september 2017 in Mamaia (Roemenië). 

Max werd 19e in categorie EK 18 en 

Siem 27e in categorie EK 14. 

• Bij het Bergense Hyfass rapidtoernooi 

op 30 september behaalde Henk van 

Gool de 2e en Peter Timmermans de 12e 

plaats. 

• Siem van Dael eindigde bij het Hooge-

veen Schaaktoernooi (21 t/m 28 oktober 

2017) op een 30e plaats met 5 uit 9. 

Mooi was zijn overwinning op IM  

Lucas van Foreest. 

• Onze Duitse leden Alexander Nent en 

Carsten Fehmer deden mee aan het Of-

fene Internationale Bayerische Schach-

meisterschaft aan de Tegernsee  

(28 oktober tot en met 5 november 

2017). 

Alexander scoorde 5,5 uit 9 en Carsten 5. 

• Bij een sterk toernooi op Malta (19 t/m 

25 november) scoorde Siem van Dael 6 

uit 9, goed voor een 30e plaats (232 deel-

nemers). 

• Max Warmerdam werd op 2 december in 

Stein open snelschaakkampioen van 

Limburg. In de finale versloeg hij IM 

Thomas Beerdsen. 

• Max Warmerdam en Siem van Dael de-

den weer mee aan het Schaakfestival 

Groningen van 22 t/m 30 december.  

Max haalde met 5,5 punt een mooie 14e 

plaats en Siem met 4,5 punt een 22e 

plaats. 

• Bij het A74-toernooi in Tegelen op 27 

december (40+) waren weer veel VSV-

ers van de partij.  

 

       
 

Christian Busch won de hoogste groep. 

Andere groepswinnaars waren Hans van 

Mulekom, Jan op de Laak, Hans Leen-

ders, Ad Burgmans en Piet Kuntzelaers. 

• Bij het Nieuwjaarstoernooi van ’t Pion-

neke op 7 januari werd Henk van Gool 2e 

en Siem van Dael 6e. 

• Aan het Tata Chess Tournament 2018 in 

januari namen liefst 15 spelers van onze 

club deel. Bij de weekend-vierkampen 

werden Henk van Gool (2E) en Bas van 

der Grinten (4D) groepswinnaar, bij de 

dagvierkampen San van Dael (9D). 

Siem van Dael eindigde in tienkamp 1B 

op de 6e plaats met 4 uit 9. 

• Mart Nabuurs won opnieuw het Open 

snelschaakkampioenschap van Noord-

Limburg op 20 januari in Horst. Andere 
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VSV-ers die in de prijzen vielen waren 

Piet Kuntzelaers, Joep Nabuurs en Max 

Warmerdam. 

• Siem van Dael scoorde in het sterk be-

zette Daniel Noteboom Toernooi in Lei-

den (16 t/m 18 februari) een mooie 4 uit 

6, goed voor een gedeelde 7e plaats. 

• Daarna ging Siem door naar het Open de 

Capelle la Grande Toernooi in Frankrijk 

(bij Duinkerken) waar hij 5,5 uit 9 

haalde. 

• Aan het BSV Open 2018 (7 ronden op 

maandagen) namen 11 Venlose spelers 

deel. Hiervan eindigde Dirk Bergmans 

het hoogste met een achtste plaats. 

• Het Bayertoernooi op 24 maart in Nun-

hem werd weer bezocht door veel Ven-

lose spelers. Derde prijzen waren er voor 

Peter Schoeber, Jan op de Laak, Hans 

Leenders en Peter Timmermans. 

• Siem deed mee aan het kolossale Grenke 

Chess Open in Karlsruhe van 29 maart 

t/m 2 april 2018. Hij scoorde in de A-

groep 5 uit 9. 

• Bij het NK Jeugd in Assen (29 april tot 

en met 5 mei) waren Max en Siem  

van de partij in de A-categorie. 

Max speelde een sterk toernooi en had 

goede kansen op het kampioenschap. 

Na een nederlaag in de voorlaatste ronde 

moest hij echter genoegen  

nemen met een tweede plaats (5 uit 7). 

Siem viel na een sterke start helaas sterk 

terug en eindigde met 2,5 uit 7 op een 16e 

plaats. 

• Aan het Limburg Open in Maastricht 

(van 18 tot en met 21 mei 2018) namen  

dit keer drie VSV-ers deel, wat  

minder dan de voorgaande jaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Schoeber was het meest succes-

vol. Hij werd veteranenkampoen van 

Limburg met een fraaie score van 4,5 uit 

5. Siem deed het ook prima in de  

A-groep met 4,5 uit 7 (23e). 

Geert Hovens zal niet tevreden zijn ge-

weest met zijn score van 2 uit 7 in de  

B-groep. 

• Siem eindigde bij het Open Kampioen-

schap van Utrecht (1 t/m 3 juni) op een 

23e plaats met 3,5 uit 6. 

• Met een score van 4 uit 9 bij het Apel-

doorn GM Tournament (van 7 t/m 17 

juni) behaalde Max zijn derde IM-norm. 

Inmiddels is hem door de Fide officieel 

de titel IM (Internationaal Meester) toe-

gekend ! 

• Bij het HSG Open in Hilversum van 22 

t/m 24 juni leverde Max wederom een 

prachtige prestatie met een score van 5 

uit 6 waarmee hij op de gedeelde tweede 

plaats eindigde. Alleen Jorden van Fo-

reest haalde een halfje meer. 

• Peter Timmermans zocht het wat verder 

weg en speelde mee in het Las Vegas In-

ternational Chess Festival van 21 t/m 24 

juni. Hij scoorde 3 uit 7 in categorie U 

1500. 

• Henk van Gool is de winnaar van de 

Limburgse Senioren Grand Prix 2017-

2018 geworden. 

• Siem speelde net als vorig jaar het Lei-

den Chess Tournament van 12 t/m 22 

juli. Hij had het niet makkelijk en fi-

nishte met 4 uit 9. 

• En Max speelde weer mee in het Griekse 

teamkampioenschap dat in Rio Achaia 
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plaatsvond van 10 tot en met 15 juli. 

Hij kreeg 5 grootmeesters tegenover zich 

en scoorde 2,5 uit 7. 

• Het open NK in Dieren vond dit jaar voor 

de 50e keer plaats (van 24 juli t/m 2 au-

gustus). Max en Siem scoorden allebei 

een prima 5 uit 9 en bereikten daarmee 

een resp. 23e en 29e plaats. 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

de wedstrijdleider. 

 

5. Jeugdzaken 

Op diverse basisscholen in Venlo (o.a. de 

Talentencampus en de School aan de Vijver) 

zijn activiteiten georganiseerd, onder meer 

in het kader van Koningsdag. 

De bedoeling is om zo jeugdleden te werven 

voor een nieuw op te richten jeugdafdeling. 

 

Het 27e Theo van Spijktoernooi op zondag 

11 maart in Gemeenschapshuis De Dörpel 

verliep opnieuw prima. Het aantal deelne-

mers (43, waarvan 22 uit Duitsland !) was 

weer flink meer dan vorig jaar. 

De winnaars waren: 

Cat. H: Philip Dell (Heinsberg) 

Cat. G: Eli Hermans (Tegelen) 

Cat. F: Nils Fietz (Mönchen-Gladbach) 

Cat. E: Jelmer Klinkenberg (Voerendaal) 

Cat. D: Maxim Ekker (Tegelen) 

Cat. C: Ties Dumont (Voerendaal) 

Cat. A/B: Miki Nieczyporowski 

(Tegelen/Venlo) 

De verenigingsprijs was weer voor de Te-

gelse Schaakvereniging. 

 

6. Sponsoring Venlo 1 

Dankzij de garantiestelling van diverse le-

den kon grootmeester Andrei Orlov dit sei-

zoen weer een aantal wedstrijden meespelen 

in Venlo 1. Waarschijnlijk gaat dit ook ko-

mend seizoen lukken. 

 

7. Clubblad VSV-Vizier / website 

Er is enige discussie geweest, maar gelukkig 

is besloten het clubblad voorlopig te hand-

haven. 

Ook dit seizoen zijn weer zes prachtige uit-

gaven verschenen, met boeiende artikelen 

van diverse schrijvers. 

De redactie was weer samengesteld uit Peter 

Smith en Ad Burgmans. 

Het drukwerk werd voor het tiende jaar ver-

zorgd door Xerox in Venray (wederom dank 

aan Ger van Leipsig!). 

 

Ook over modernisering van onze website is 

van gedachten gewisseld. 

Hoe dan ook, er waren weer veel actuele en 

interessante berichten op te vinden, vooral 

door inbreng van Peter Smith, Geert Hovens 

en de teamleiders. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

8. Schaakinstructie 

Ook dit seizoen gaf Henk van Gool weer in-

structie op de clubavond van 19.00 tot 20.00 

uur aan belangstellenden. 

 

9. Diversen 

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Dit gaat alle verenigingen aan. 

Daarom heeft onze club nu een Privacy Sta-

tement opgesteld (in te zien via onze web-

site). Verder hebben alle leden een mail ont-

vangen met het verzoek om toestemming 

voor het doorgeven van persoonsgegevens 

en publicatie van beeldmateriaal. 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het afge-

lopen seizoen weer heeft ingezet voor onze 

vereniging! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

5 augustus 2018 

 

 

  

http://www.venlose-sv.nl/
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDLEIDER 2017 -2018
 

Interne competitie  

 

Op 7 september 2017 ging de nieuwe com-

petitie van start in vier groepen met in totaal 

36 deelnemers.  

 

De Leeuwen waren erg aan elkaar gewaagd. 

Ook Maarten Strijbos liet ditmaal enkele 

punten liggen, waardoor Henk van Gool en 

Siem van Dael hem lang op de hielen ble-

ven. Uiteindelijk won Maarten toch de 

groep, ditmaal weliswaar op SB-punten. 

Henk werd tweede, Siem derde.  

 

Bij de Tijgers werd de dienst uitgemaakt 

door Peter Schoeber met acht zeges en één 

remise (tegen Miki Nieczyporowski). De 

tweede promotieplek is een prooi voor Miki 

die slechts één nederlaag leed, naast de ge-

noemde remise.  

 

De Olifanten-groep werd gewonnen door 

John de Laat, die met 7 zeges en 2 remises 

overtuigde. Op 1,5 punt afstand legt Dick 

Kappert  beslag op de tweede promotieplek.  

 

Tenslotte de Buffels: hier trekt Sjraar Mun-

ten aan het langste eind, hij blijft Abdul Ra-

ouf Mamund  een halfje voor. 

 

De tweede cyclus startte op 4 januari 2018 

met maar liefst 40 schakers. Clubkampioen 

Maarten bleek in deze  punten-afsnoep-com-

petitie van de Leeuwen vrijwel onverstoor-

baar en eindigde zodoende op de eerste 

plaats, ver voor Dirk Bergmans (2e) en 

Henk. Dat betekende ook dat hij Clubkam-

pioen blijft.  

 

Bij de Tijgers waren de heren erg aan elkaar 

gewaagd. Uiteindelijk was het Hans van 

Mulekom die hier de eerste plek voor zich 

opeiste, voor de verrassende Robert Mei-

link.  

 

De Olifanten-groep werd gewonnen door 

Laurens Ekker met een punt voorsprong op 

Frans Hol en Bernd Schäfers.  

 

Bij de Buffels werd Jean Paul Joosten onbe-

dreigd eerste. Jochen Girbig volgde op an-

derhalf punt.  

 

In de rapidcompetitie 2017-2018 werden in 

totaal 74 minimatches gespeeld. Peter 

Schoeber en Nico van der Hoogt vochten 

een verbeten gevecht uit en Peter eindigde 

bovenaan de ranglijst en mag zich Mr. Rapid 

noemen. 

 

Externe competitie  

Venlo 1 kende een miserabele start van het 

seizoen in de 1e klasse van de KNSB met nul 

uit drie. Daarop volgde een nipte thuisover-

winning tegen Roosendaal en twee kleine 

zeges erachteraan. Uitgerekend tegen het 

sterke Sas van Gent werd handhaving veilig-

gesteld. In de eindstand vinden we Venlo 1 

terug op plaats 6.  

 

Ook Venlo 2 kende, ondanks versterking, in 

de promotieklasse van de LiSB een beroerde 

start. Die werd evenwel ruimschoots goed 

gemaakt en het team eindigde, na puntenaf-

trek en de zege op de slotdag tegen het 

zwakke GESS, op plek 6.  

 

 
Kampioensteam Venlo 3 
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Venlo 3 was het aan zijn stand verplicht om 

kampioen te worden in de 2e klasse. Dat 

deed het dan ook door zijn eerste 5 wedstrij-

den te winnen en toen was de titel al een feit.  

 

In diezelfde klasse speelde het mixteam 

Venlo/Schaakvelden en eindigde op plek 6. 

  

 
Miki Nieczyporowski, hoogste ELO stijger 

 

Miki Nieczyporowski is in het jaar 2017-

2018 diegenen met de hoogste toename van 

ratingpunten, hij behaalde een plusscore van 

62 punten. 

 

Toernooien  

Gongschaaktoernooi : 

Groep A: 1. Henk van Gool 2. Miki Niec-

zyporowski 3. Bernd Schäfer  

Groep B: 1. Hans Leenders 2. Ad Burg-

mans 3. Piet Kuntzelaers  

 

Limianz Rapidtoernooi  

Groep A: 1. Henk van Gool 6½  2. Dirk 

Bergmans 5  3. Narcis Sofic 4,5   

Groep B: 1. Guus de Boer 6 2. Dai Heinen 

5½ 3. Saul de Jongh 5 

 

 

 

 

 

 

Venlo Open 

Het Venlo Open 2018 werd gewonnen door 

Siem van Dael.  

 

 
Siem van Dael, winnaar Venlo Open 2018 

 

Eugen Heinert kwam langszij in de eind-

stand, maar had uiteindelijk één weerstands-

punt minder en werd tweede. Vincent de 

Lange werd derde. 
 

Simultaan 

Op 3 mei 2018, verzorgde veelvoudig club-

kampioen Maarten Strijbos een simultaan. 

Hij slaagde erin een score te behalen van 

85% op 26 borden.  Dat waren 20 overwin-

ningen, 4 remises en 2 nederlagen.  

 

 
 

Dick Kappert, Peter Schoeber, Nico van 

der Hoogt en Abdul Raouf Mamund be-

haalden allen een verdiende remise. 

Dirk Bergmans en Laurens Ekker wisten 

Maarten te verschalken.  

 

Geert Hovens, wedstrijdleider
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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING  

Donderdag 31 augustus 2017 in clublokaal LimianZ 
 

Aanwezig: 23 leden  

Afgemeld: D. Bergmans, San van Dael, 

Siem van Dael, G. Dierx, A. 

Houwen, J. Kempen, 

J. de Laat, H. Leenders, B. 

Lietz, F. Mertens, S. Munten, 

J. Nabuurs, F. van Overbeek, 

M. Strijbos, P. Timmermans, 

J. Verplakke 

      

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.15 en heet de aanwezigen wel-

kom op de jaarvergadering van de 92-jarige 

Venlose Schaakvereniging, in het bijzonder 

de ereleden Hub van Spijk, Huub Borg-

houts, Jan op de Laak, Piet Thijssen en Bas 

van der Grinten, en de leden van verdienste 

Henk van Gool en Nico van der Hoogt.  

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven.  

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 25-8-2016 

Goedgekeurd. 

 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 

d.d. 11-5-17 

Secretaris B. van der Grinten merkt op dat 

een bepaalde passage (betreffende een op-

merking van R. van Gool) onjuist is weer-

gegeven in het clubblad. Het staat wel goed 

in de versie die per mail aan de leden is 

verstuurd. B. van der Grinten leest nog 

even de juiste weergave voor. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 

B. van der Grinten stipt even wat punten 

aan: de toernooiresultaten van onze spelers 

(met name Siem van Dael en Max Warmer-

dam), werkgroep ledenwerving, Theo van 

Spijktoernooi en sponsoring. 

Het verslag wordt daarna goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag wedstrijdleider 

Goedgekeurd. 

 

7. Prijsuitreiking interne competitie 

Wedstrijdleider G. Hovens deelt mee dat 

Maarten Strijbos voor de veertiende achter-

eenvolgende keer clubkampioen is gewor-

den! Helaas kan hij vanavond niet aanwe-

zig zijn waardoor hij de kampioensbeker 

niet mee kan nemen. 

Voor de groepswinnaars liggen zoals ge-

woonlijk weer (schaak)boeken klaar. 

Dit zijn: 

Groep 4 (Buffels) Najaar Voorjaar 

Bertram Lietz  Jean Paul Joosten 

Groep 3 (Olifanten)   

Laurens Ekker  Ger van Leipsig 

Groep 2 (Tijgers)   

Miki Nieczyporowski  Bas van der Grinten 

Groep 1 (Leeuwen)   

Maarten Strijbos  Maarten Strijbos 

 

Nico van der Hoogt werd zowel winnaar 

van de laddercompetitie als van de (dit jaar 

geïntroduceerde) rapidcompetitie ! 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-

lukgewenst! 

 

 

 

8. Toekomst clubblad 

A. Burgmans licht toe dat het bestuur dit 

punt op de agenda heeft gezet vanwege 

twee zaken: 

• De mogelijkheid dat Xerox binnenkort 

zal stoppen met het drukwerk. Bij een 

andere drukker zullen de kosten waar-

schijnlijk hoger zijn. Onlangs kwam 

echter het bericht dat Xerox voorlopig 

kan doorgaan, dus dit punt speelt voor-

lopig niet. 

• We hebben al een aantal jaren een nega-

tief saldo, dit kan niet blijven doorgaan. 

Door het clubblad digitaal te maken 
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kunnen we bezuinigen. Dit heeft wel 

minder uitstraling. 

B. Jacobs heeft een voorstel gedaan om het 

tekort op te vangen door een (geringe) con-

tributieverhoging. Hierdoor kan de schrifte-

lijke versie blijven bestaan. 

 

Er volgen verschillende reacties uit de ver-

gadering: 

G. van Leipsig: Er is ook een tussenoplos-

sing mogelijk: Een gedrukte versie in 

kleine oplage (b.v.10). De totale kosten zul-

len dan ca. € 100 bedragen. 

P. Smith vindt dit een goed idee. Hij noemt 

hierbij Paul van der Sterren die aangaf vol-

doende te hebben aan de digitale versie. 

Verder is enige tijd geleden een enquête ge-

houden waaruit grote waardering bleek: 2/3 

deel van de leden (die reageerden) stelden 

prijs op de gedrukte versie. 

Hij heeft ook enkele verenigingen bekeken 

die alleen (nog) een digitale versie hadden. 

Het bleek dat deze na korte tijd niet meer 

bestond. Zo’n versie zal dus echt toege-

voegde waarde moeten hebben. 

H. van Spijk merkt op dat het clubblad be-

langrijk is voor binding met leden die wei-

nig aanwezig zijn. Verder zorgt het voor 

promotie naar buiten. Een digitale versie 

heeft eigenlijk geen betekenis. 

B. Jacobs merkt op dat gaat om kleine be-

dragen als je de kosten per lid bekijkt. 

G. in ’t Veld vindt een contributieverhoging 

gevaarlijk omdat we al hoog zitten vergele-

ken met andere clubs. 

M. van der Lee oppert het idee om leden 

die de papieren versie wensen hiervoor ex-

tra te laten betalen. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit niet nodig is 

als slechts de helft dit wenst. 

P. Smith: besparing is ook mogelijk door 

geen twee nummers voor hetzelfde adres te 

drukken. 

A. Burgmans proeft uit de reacties dat men 

de papieren versie in elk geval wil behou-

den, eventueel in een lagere oplage. 

G. van Leipsig stel voor om hierover een 

enquête te houden. 

A. Burgmans vindt dat het clubblad een 

clubgevoel uitstraalt en bij alle leden hoort. 

H. van Spijk heeft bij het correspondentie-

schaken gezien dat digitalisering achteruit-

gang betekent. 

B. Jacobs vindt dat we nog voldoende fi-

nanciële buffers hebben om het clubblad te 

handhaven.  

 

9. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester G. in 't Veld merkt enkele 

dingen op: 

• Het resultaat is € 400 beter uitgekomen 

dan begroot. 

• Op de balans is op verzoek de post 

voorzieningen uitgespecificeerd. 

P. Thijssen vindt het beter om de post 

Sponsorpot 1e team (budget voor A. Orlov) 

buiten de administratie te houden. G. in ’t 

Veld acht dit niet nodig aangezien het de 

club niets kost (budgetneutraal). H. van 

Spijk is het hiermee eens. 

Verder stelt P. Thijssen voor om de post 

Vorderingen te splitsen in Nog te ontvan-

gen contributies en Garanties. Tenslotte 

vraagt hij zich af hoe de sponsoring bij 

Voerendaal is geregeld. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

10. Verslag kascommissie / Verkiezing 

kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit M. van der 

Lee en P. Smith (als vervanger van J. Kem-

pen) heeft de boeken gecontroleerd en stelt 

voor de penningmeester décharge te verle-

nen. 

Met applaus gaat de vergadering hiermee 

akkoord. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit P. 

Smith (2e keer) en J. Kempen (1e keer). 

Reservelid is P. Thijssen. 

 

11. Voorstel begroting 2017-2018 

Penningmeester G. in 't Veld heeft enkele 

opmerkingen: 

• Bij de Uitgaven is een nieuwe post 

Jeugdafdeling opgenomen. Dit mede in 

verband met de activiteiten op de Talen-

tencampus. 
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• Er is in de begroting geen ruimte voor 

de jubileumpot. Daarom zal aan de le-

den een bijdrage van € 5 worden ge-

vraagd. 

H. van Spijk vraagt of het meevallende re-

sultaat hiervoor niet gebruikt kan worden. 

P. Thijssen waarschuwt dat het sponsorgeld 

niet met de jubileumpot gemengd mag wor-

den. 

M. van der Lee stelt voor (gezien de resul-

taten afgelopen seizoenen) een post Ove-

rige baten te begroten. G. in ’t Veld ziet dit 

niet zitten, gezien de onvoorspelbaarheid. 

Hij merkt hierbij nog op dat de sponsorac-

tie bij Benders Plus minder zal opleveren 

omdat het evenement (afgelopen keer op 

vrijdag voor Carnaval) komend seizoen niet 

zal plaatsvinden. 

P. Smith vraagt of de kosten voor de ex-

terne competitie niet lager zullen uitvallen 

omdat de thuiswedstrijden van Venlo 1 ge-

zamenlijk met die van Blerick 1 worden ge-

speeld in ’t Raodhoes in Blerick. G. in ’t 

Veld is hier niet zeker van aangezien er 

meer reiskosten zijn (5 uitwedstrijden). 

B. Jacobs vreest dat dit gezamenlijk spelen 

misschien leden gaat kosten. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit initiatief niet 

van de penningmeester komt. 

A. Burgmans voegt eraan toe dat dit voor 

een goede uitstraling zorgt wat meer publi-

citeit kan opleveren. 

Vervolgens wordt de begroting goedge-

keurd. 

 

12. Indeling interne en externe competitie 

2017-2018 

G. Hovens heeft de voorlopige indelingen 

samengesteld.  

Extern: 

Venlo 1: 12 spelers 

Venlo 2: 8 spelers 

Venlo 3: 6 spelers 

Venlo 4: 4 spelers, 2 te weinig ! 

Een oplossing voor Venlo 4 kan zijn om 

niet te promoveren (van 3e na 2e klasse 

LiSB). 

H. van Gool: misschien kan met andere 

club worden samengewerkt. 

Intern:  

8 leeuwen, 10 tijgers, 8 olifanten, 11 buf-

fels. 

De tijgergroep is van 8 naar 10 uitgebreid 

door de aanmelding van B. Schäfers en F. 

van Overbeek. Vanaf januari zal ook H. 

van Mulekom in deze groep spelen. Dit be-

tekent dat er 3 degradatieplaatsen zullen 

zijn en dat de olifantengroep in januari ook 

naar 10 wordt uitgebreid. 

Verder wordt een rapidcompetitie georgani-

seerd (2 partijen per avond). 

 

13. Sponsoring eerste team 

A. Burgmans geeft een toelichting: 

Na de voorjaarsvergadering (op 11 mei) is 

onder de spelers van Venlo 1 een enquête 

gehouden. 

Hieruit zijn geen bezwaren gekomen tegen 

de betaalde deelname van Andrei Orlov. 

Daarna is per e-mail een stemming gehou-

den onder de leden. Bijna iedereen (die rea-

geerde) was voorstander, zodat geen extra 

vergadering meer nodig was. 

Verder heeft Henk van Gool op eigen initi-

atief een mail aan de leden gestuurd met 

een verzoek om een bijdrage. Dit heeft een 

bedrag opgeleverd waarmee Orlov komend 

seizoen minstens vijf wedstrijden mee zal 

kunnen spelen. 

Het bestuur blijft zoeken naar externe spon-

soren, maar dit blijkt erg moeilijk. 

Suggesties zijn welkom. 

 

 

14. Materiaaloverzicht 

G. in ’t Veld merkt op dat het overzicht niet 

in het clubblad staat omdat er grote ver-

schillen zaten tussen de inventarisaties van 

dit jaar en vorig jaar. Zo blijken er nu meer 

klokken te zijn. Mogelijk zijn dit klokken 

van andere clubs die na de slotronde in 

Helden hier terecht zijn gekomen. 

In dit verband zal G. in ’t Veld zorgen dat 

al onze klokken van clubnaam worden 

voorzien. 

Verder is na de verbouwing van LimianZ 

de mededelingenstandaard kwijtgeraakt 
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A. Burgmans merkt op dat LimianZ hier-

voor geen verantwoordelijkheid heeft. 

P. Thijssen vindt dat de kast afgesloten 

moet kunnen worden. 

 

15. Verkiezing bestuur 

Het aftredende bestuurslid G. in ’t Veld en 

voorzitter A. Burgmans worden bij accla-

matie herkozen. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

G. van Leipsig heeft enkele punten. 

• Hoe staat het met een ander clublokaal ? 

Als we weer een jeugdafdeling hebben 

zal dit echt nodig zijn. 

G. in ’t Veld merkt op dat we bij Maagden-

berg op bezoek zijn geweest. Dit viel echter 

niet mee. 

Hij geeft wel toe dat de situatie in LimianZ 

wat onzeker is na het vertrek van de bridge-

club. 

Verder kunnen er bij de externe competitie 

problemen ontstaan tijdens thuiswedstrij-

den van VVV. 

Hij oppert het idee een enquête onder de le-

den te houden. 

A. Burgmans zegt toe dat dit in het bestuur 

besproken zal worden. 

• Het is dringend nodig dat we verder di-

gitaliseren. Hiervoor zullen we een spe-

cialist moeten inschakelen die ons kan 

adviseren hoe we gebruik kunnen ma-

ken van de sociale media en onze web-

site interactief kunnen maken. We zijn 

nu onzichtbaar.  

• Hiermee samenhangend: onze club 

dreigt te vergrijzen, terwijl andere clubs 

(Tegelen en Blerick) wel een gewenste 

leeftijdsopbouw hebben. We moeten 

aantrekkelijker worden voor de jeugd ! 

H. van Spijk wil het bestuur nog even dan-

ken voor alle inspanningen. 

Voorzitter A. Burgmans sluit vervolgens de 

vergadering om 22.12 onder dank aan de 

aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

4 september 2017 

 

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 17 MEI 2018  
(eerder per e-mail aan de leden gestuurd  op 14 juni 2018) 
 
Afgemeld: H. van Mulekom, K. Clabbers, 

P. Smith, J. Nabuurs, J. de Laat,  

D. Bergmans, Siem van Dael, San van Dael 

 

Aanwezig zijn 27 leden. 

 
1. Opening 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.05 uur en heet alle aanwezigen 

welkom. Hij geeft aan wat de agendapunten 

van deze vergadering zullen zijn. 

 
2. Bestuurssamenstelling 

A. Burgmans geeft eerst een toelichting. 

Op de algemene vergadering in 2016 heeft 

hij aangekondigd in 2017 te willen 

aftreden. Tijdens de voorjaarsvergadering 

in 2017 heeft het bestuur J. Joosten 

gepresenteerd als kandidaatvoorzitter. 

Echter op de algemene vergadering in 2017 

moest worden meegedeeld dat deze zich 

had teruggetrokken wegens dringende 

werkzaamheden in zijn privé-kring, die 

waarschijnlijk enkele jaren zouden duren. 

A. Burgmans heeft hierop aangekondigd 

nog een jaar beschikbaar te zijn als 

voorzitter. 

Het bestuur heeft vervolgens actief gezocht 

naar een opvolger en heeft hiervoor ca. 8 

personen benaderd. Helaas zonder resultaat. 

Half februari heeft het bestuur vastgesteld 

dat verder zoeken zinloos was. 

De vraag aan de vergadering is daarom: 

Wat nu ? 

Het bestuur voelt er niet voor om personen 

voor een tweede keer te benaderen. 

A.Burgmans doet de suggestie een 

informant aan te wijzen die geheel op eigen 
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inzicht op zoek kan gaan naar een 

kandidaat en daarbij de leden kan 

raadplegen. Hij vraagt of iemand uit de 

vergadering hiertoe bereid is. Vooralsnog 

geen reactie. 

Mocht er tijdens komende algemene 

vergadering nog geen kandidaat zijn, dan 

kan eventueel de voorzittersfunctie vacant 

blijven waarbij de bijbehorende taken 

worden vervuld door secretaris en 

penningmeester gezamenlijk. Er zijn dan 

dus slechts drie bestuursleden. Volgens de 

statuten is dit mogelijk. 

H. van Gool vraagt of verschuivingen 

binnen het bestuur mogelijk zijn. 

A. Burgmans antwoordt dat dit bekeken is 

maar niet als wenselijk gezien wordt. 

H. van Spijk vraagt of A. Burgmans nog 

functies binnen de LiSB heeft die komen te 

vervallen na zijn aftreden. 

A. Burgmans antwoordt dat dit niet het 

geval is. 

B. Jacobs vraagt zich af of D. Bergmans 

geen goede kandidaat zou zijn. 

A. Burgmans: we gaan nu geen personen 

noemen. 

Afrondend wil A. Burgmans opmerken dat 

er echt een impuls vanuit de leden moet 

komen. Het bestuur kan niets meer. Hij 

voegt hieraan toe dat een bestuursfunctie 

geen erebaantje is maar dat het wel een eer 

is ! 

 

 
3. Jeugdactiviteiten 

G. in ’t Veld licht toe dat de intentie bestaat 

om weer een jeugdafdeling op te richten. In 

dit kader zijn er tijdens de Koningsdagen 

op drie scholen activiteiten geweest  

(Talentencampus, Wijnbergschool en 

School aan de vijver). 

Hierbij zijn betrokken geweest: Peter 

Smith, Henk van Gool, Ger van Leipsig, 

Nico van der Hoogt, Frans Hol, Geert 

Hovens, Bas van der Grinten. 

Verder is er in juni een 

schoolschaaktoernooi in Tegelen. 

Daarnaast geeft G. Hovens les aan enkele 

basisscholen. Helaas heeft dit nog geen 

aanmeldingen opgeleverd. 

De locatie wordt waarschijnlijk 

Gemeenschapshuis De Dörpel en de tijd 

mogelijk vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

G. in ’t Veld meldt dat nog meer 

medewerkers nodig zijn. 

H. van Gool vraagt wat de leeftijd van de 

doelgroep is. Antwoord: 6-12 jaar. 

A. Burgmans merkt op dat de 

samenwerking met Tegelen zal blijven 

bestaan hoewel wij geen jeugdigen meer 

zullen doorsturen zodra onze jeugdafdeling 

actief wordt. 

 
4. Rondvraag 

G. van Leipsig vraagt of een buitenstaander 

voorzitter kan worden. 

A. Burgmans antwoordt dat dit mogelijk is. 

R. Meilink vindt dat er teveel 

geluidsoverlast vanuit de brasserie is. 

Verder vraagt hij of de mobiele telefoons 

die afgaan niet in trilstand gezet kunnen 

worden. 

D. Kappert merkt op dat berichten kunnen 

worden gezien als de telefoon naast je ligt. 

Geluid is dan niet nodig. 

G. Hovens deelt mee dat er al 42 

deelnemers zijn voor het Venlo Open (dat 

volgende week begint). Wie meldt zich nog 

meer aan ? 

G. van Leipsig vraagt hoe het zit met de 

AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). 

G. in ’t Veld antwoordt dat hij en B. van 

der Grinten komende dinsdag een 

voorlichtingsbijeenkomst hierover in 

Velden zullen bijwonen. 

A. Burgmans merkt op dat dit officieel 

ingaat op 25 mei a.s. maar dat eerst nog een 

overgangstermijn van een jaar geldt. 

A. Burgmans staat nog even stil bij het 

overlijden van ons lid Piet Boonen op  

1 april j.l. Hij is reeds herdacht op een 

eerdere clubavond. Bij zijn uitvaart op 7 

april in Belfeld waren veel leden aanwezig. 

In komend clubblad staat een artikel. 
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Wij zijn hem veel dank verschuldigd, met 

name door het ter beschikking stellen van 

zijn boeken en de sponsoring van het eerste 

team. 

H. van Spijk wil het bestuur bedanken voor 

alle inzet. 

 

5. Sluiting 

Voorzitter A. Burgmans sluit de 

vergadering om 20.50 uur en en wenst 

iedereen nog een prettige avond. 

 
Bas van der Grinten, secretaris 

 

 

 

 

 
 

 

  

MATERIAALOVERZICHT VSV  24-7-2018

Omschrijving Plaats 2018 2017 2016 2015 Opmerking

Schaakborden Limianz 33 33 33 33 1 bord bij Gerard, 

3 borden licht 

beschadigd

Stukken hout in lichtkleurig houten kistje Limianz 24 24 20 20

Stukken hout, in donkerkleurig houten kistje Limianz 9 9 13 13

Stukken hout, in plastic doos Limianz 4 4 9 8

Reservestukken hout, in plastic doos Limianz 1 1 1 1

Klokken BHB klein formaat (analoog) Limianz 0 1 0 1 Afgevoerd

Analoge klok groot Limianz 0 1 0 0 Afgevoerd

Klokken DGT 2000 Limianz 11 12 11 9 1 defect, afgevoerd

Klokken DGT-XL Limianz 11 11 11 10

Klokken DGT-2010 Limianz 26 16 12 10 10 nieuw

Klok North American Limianz 1 1 1 1

Gametimer Limianz 1 1

DEMO Bord Limianz 1 1 1 1

Stukken magnetisch groot Limianz 1 1 1 1

Set bordnummer 1-8 Limianz 1 1 1 1

Set bordnummer 1-10 Limianz 1 1 1 1

Rabobank banner Limianz 1 1 1 1

Doos administratiespullen Limianz 1 1 1 1

Levend schaakspel bord 10 x10 meter Piet Thijssen 1 1 1 1

Levend schaakspel hoofddeksels Piet Thijssen 1 1 1 1

DEMO Bord + stukken magnetisch klein Gerard in 't Veld 1 1 1 1

Mand met bordnummers 1-24 Limianz 1 0 Nieuw
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MAX WARMERDAM INTERNATIONAAL MEESTER (IM)

Door Peter Smith 

 

Schaakstad Apeldoorn organiseerde van 7 

tot met 17 juni 2018 de eerste editie van 

Schaakweek Apeldoorn. Kern van de 

schaakweek was een gesloten GM toernooi 

van 10 (inter)nationale spelers met enerzijds 

gelauwerde GM'ers en IM'ers en anderzijds 

relatief jonge IM en FM titelhouders. Het 

doel is natuurlijk de jongere spelers een plat-

form te bieden voor het behalen van een IM- 

of GM-norm.  

Max Warmerdam, uitkomend voor het eer-

ste team van Schaakstad Apeldoorn, had ook 

een uitnodiging gekregen voor dit toernooi. 

Zie ook de foto van Max op de omslag van 

dit blad. 

 

Hij heeft die kans met beide handen gegre-

pen. Hoewel hij de laagstgeklasseerde op ra-

ting was van de 10 deelnemers, eindigde hij 

uiteindelijk op plaats 7, met 6 punten uit 10. 

Nog belangrijker: hij behaalde zijn derde IM 

norm! Zijn eerste norm kreeg Max in 

Wachtebeke (B) en zijn tweede norm in de 

KNSB competitie in 2016. Bovendien klom 

zijn FIDE rating overtuigend boven de 2400 

grens (2424 per 1 juli 2018) zodat aan alle 

voorwaarden was voldaan om hem de IM ti-

tel toe te kennen. 

 

Henk van Gool beschreef op 20 juni 2018 

één van Max’s partijen in dit toernooi in zijn 

schaakrubriek in de weekkrant ViaVenlo. 

Het volgende stukje is uit zijn rubriek over-

genomen. 
 

‘In de tweede ronde vestigde hij de aandacht 

op zich door de Venezolaan Jose Rafael 

Gascón Del Nogal in slechts vijftien zetten 

te verslaan. In een tijdperk waarin de ope-

ningstheorie gedicteerd wordt door sterke 

computers en de meeste schakers vaak tot 

wel zet twintig of meer zijn voorbereid, is dit 

heel bijzonder. Zo’n korte partij die maxi-

maal rond de twintig zetten duurt wordt ook 

wel Kurzpartie genoemd. Voor dit germa-

nisme bestaat eigenlijk geen geschikte Ne-

derlandse vertaling. Men kent wel de minia-

tuur, maar dan heb je het over partijen of 

schaakstudies van maximaal tien zetten. Dat 

Max deze Kurzpartie wist te winnen is mis-

schien aan het ratingverschil toe te schrij-

ven. Zijn sterkere tegenstander zal niet te-

vreden zijn geweest met remise door zether-

haling en overspeelde zijn hand. Warmer-

dam had wit. 1.d4, Pf6 2.c4, e6 3.Pf3, d5 

4.Pc3, Le7 5.Lf4. Het populaire Londensys-

teem. 5.., 0-0 6.e3, b6 7.cxd5, Pxd5 8.Pxd5, 

Dxd5 9.Ld3, c5 10.dxc5 Hier was 10.Dc2 

en daarna 11.dxc5 nauwkeuriger. 10.., Td8 

11.Pe5, Dxg2?!  

Gezien de opstelling van de witte stukken 

lag het nu volgende loperoffer voor de hand. 

De Venezolaan moet dit gezien hebben, 

maar heeft zich wellicht verrekend. Het be-

tere 11.., g6! geeft zwart goed spel.  

 

 
 

Zie diagram 1.  

12.Lxh7+, Kf8??  

Zwart had hier met 12.., Kxh7 13.Dh5+, 

Kg8 14.Dxf7+, Kh8 15.Dh5+ enzovoorts op 

remise door zetherhaling moeten ingaan. 

13.Dh5, g6 14.Lxg6, Lf6 15.Le4!’ 
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Zie diagram 2.  

Dreigt mat, dame- én torenwinst.  

 

Zwart gaf op.’ 

  

 

 

 

VENLO 1 IN DE KNSB COMPETITIE 2018-2019

Voorbeschouwing 
 

door Henk van Gool 

 

Een nieuw schaakseizoen staat voor de 

deur. Terwijl de KNSB de voorlopige inde-

ling heeft gepubliceerd, zijn teams nog naar-

stig op zoek naar nieuwe leden, zoeken clubs 

naar samenwerking in verband met de vrije 

inschrijving en proberen teamleiders af-

spraken te maken met buurclubs en zaalhou-

ders om verzekerd te zijn van een geschikte 

speellocatie. 

 

Venlo 1 en Venlo 2 gaan samen de KNSB 

wedstrijden afwerken, maar we moeten nog 

uitzoeken of we ook samen met twee teams 

van de Blerickse SV een zaal kunnen delen. 

Wat de manschappen voor de teams betreft 

zijn we ver, maar met name Venlo 1 zou nog 

wel een teamlid kunnen gebruiken.  

 

In Venlo 1 staan voorlopig de volgende 

schakers opgesteld. 

• GM Andrey Orlov,  

• Maarten Strijbos,  

• Philipp Welzel,  

• Rudi van Gool,  

• Joep Nabuurs,  

• Thijmen Smith,  

• Dirk Liedtke,  

• Henk van Gool,  

• Thomas Neuer,  

• Carsten Fehmer,  

• Christian Busch.  

Als reserve heeft zich Frans Mertens ge-

meld. 

 

Ten opzichte van vorig seizoen moeten we 

helaas afscheid nemen van Siem van Dael 

(gaat bij HMC Den Bosch spelen), Alexan-

der Nent (is verhuisd naar Darmstadt) en 

onze supersub IM Christof Sielecki, die om 

diverse redenen geen mogelijkheid meer ziet 

om voor Venlo 1 uit te komen. 

Nieuw in het team is Dirk Liedtke. Hij heeft 

een rating van 2167 en speelt in Duitsland 

voor Ratingen, dezelfde club als waar Chris-

tian Busch vandaan komt.  

 

Met elf vaste spelers die lang niet allemaal 

elke wedstrijd mee kunnen spelen zit Venlo 

1 krap in het personeel. Vorig jaar was het 

immers met twaalf spelers al lastig om elke 

wedstrijd een voltallig team bijeen te krij-

gen. Nog een versterking erbij zou daarom 

welkom zijn, maar in elk geval hebben we 

een minimum waarmee we het seizoen kun-

nen starten. 
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GM Andrey Orlov 

 

Net als vorig seizoen zijn we voor deelname 

van onze GM Andrey Orlov afhankelijk van 

sponsoren. Door gulle toezeggingen kan ik 

Andrey tot nu toe voor vijf wedstrijden op-

stellen, maar een groter financieel budget 

zou zeer welkom zijn. Clubleden die Venlo 

1 een warm hart toedragen en graag zien dat 

een team van de Venlose SV op hoog niveau 

in de landelijke competitie meedraait, kun-

nen nog steeds een financiële bijdrage leve-

ren. Laat het mij via e-mail (vang-

ool.henk@gmail.com) of in een persoonlijk 

gesprek maar weten hoeveel je wilt sponso-

ren. In KNSB klasse 1B komt Venlo 1 voor-

namelijk teams uit de randstad tegen.  

De indeling staat op de website van de 

KNSB. 

 

Van de tien deelnemende teams zijn er maar 

liefst vier gepromoveerd uit de tweede 

klasse. Dat wil niet zeggen dat Venlo 1 een 

gemakkelijk seizoen tegemoet gaat. Op dit 

niveau kan iedereen van elkaar winnen. De 

gepromoveerde teams kunnen zich flink ver-

sterkt hebben om de kansen op handhaving 

in de eerste klasse te vergroten. Net als vorig 

seizoen zullen we dan ook elke wedstrijd al-

les moeten geven om degradatie te ontlopen. 

Favoriet voor de titel zal wellicht Pathena 

Rotterdam zijn. Dit team is afgelopen sei-

zoen gedegradeerd uit de meesterklasse. 

  

 
Toeschouwers bij Venlo 1 

 

Komend seizoen speelt Venlo vijf thuiswed-

strijden. Geïnteresseerden die een kijkje wil-

len komen nemen moeten 6 oktober, 3 no-

vember, 15 december, 16 maart en 11 mei in 

hun agenda omcirkelen. Waar de wedstrij-

den plaatsvinden wordt bij aanvang van het 

seizoen bekend. Jullie zijn van harte welkom 

om ons een hart onder de riem te komen ste-

ken! 
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             - Advertentie -   

BORD 

LEVEND SCHAAKSPEL 
TE HUUR 

De Venlose Schaakvereniging is in het bezit van een fraai bord in de vorm van een 
groot zeil (afmeting 10 x 10 meter) dat gebruikt kan worden voor een voorstelling met 
levensechte "schaakstukken".  

 

Dit bord is te huur.  
Bijbehorende hoofddeksels voor alle schaakstukken in 
kindermaten kunnen ook worden gehuurd. 
 
Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
Piet Thijssen  077-3073961 of piet.thijssen@hetnet.nl 

 
 

  

Voorbeeld van het gebruik van het 

Levend Schaakspel in het toneel-

stuk ‘De barones en de dominee’. 

Theater Suus, Zwolle  

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl


 21 

BOEBS COLUMN 

Venlo open 2018 
 

door Boeb Jacobs 

 

‘Hij zal het zelf 

misschien nogal 

overdreven vin-

den, maar ik wou 

toch graag Boeb 

Jacobs feliciteren 

met zijn vijftigste 

column-jubileum. 

Ik ben er een groot 

fan van. Ga er 

vooral mee door, 

Boeb. Hartelijke groet, Paul.’ 

 

Deze mail kwam bij onze redactie binnen. 

Geweldig, toch. Vereerd is het juiste woord.  

Een probleem dat zich bij herhaling voor-

doet is het vinden van een onderwerp. Maar 

deze keer was het een makkie. Want op aan-

raden/dringen van mijn huisgenote: ‘wat 

moet je anders op donderdag avond’, heb ik 

me ingeschreven voor het Venlo open 2018. 

Ik zou er geen spijt van krijgen. Want er 

stond mij een keur aan interessante tegen-

standers te wachten. Voor de eerste ronde 

moest ik mij afmelden. Daardoor kreeg ik 

een half punt cadeau. Een raadselachtige be-

slissing, maar je bent wel van die hatelijke 

nul af. 

 

In de volgende ronde trof ik direct al een te-

genstander van formaat, Nico van der 

Hoogt. Ik heb veel waardering voor Nico, en 

voor de manier waarop hij sport beoefend. 

De schaakvereniging heeft dat ook, hij is 

niet voor niets lid van verdienste. 

Ik gaf Nico de partij niet cadeau. En het 

werd zo laat dat de tijd ontbrak om Nico zijn 

vorderingen op de tennisbaan te evalueren. 

 

De volgende ronde opnieuw een tegenstan-

der met grote meerwaarde voor de club, Bas 

van der Grinten. Bas is voor mij natuurlijk 

een bijzondere tegenstander. Ik keek er naar 

uit hoe hij zo’n partij van mij zou aanpak-

ken. Na afloop nog lang over het verleden 

gesproken. Over de tijd dat Bas, als jeugd-

speler, hele mooie uitslagen maakte. Er 

kwamen mooie tijden en namen (Hans Hoe-

demakers) voorbij. 

 

In de volgende ronde waren we weer onder 

elkaar. Jos Kempen maakte zijn faam van 

compromisloze aanvaller weer helemaal 

waar. Eerst kreeg ik een loper aangeboden. 

Later offerde hij achteloos nog eens een 

kwaliteit Waarna wel mat in één dreigde. 

 

Dat het in het leven altijd ‘mooier’ kan be-

wees de volgende ronde, waarin San van 

Dael mijn schaakavond kwam opluisteren. 

San is een bonus, ze maakt speelzalen 

mooier. De mooiste schaakmoeder (Hans 

Böhm) vertelde dat Siem aan het Open 

H.S.G. had deelgenomen. De locatie was het 

fraai gelegen hotel ‘Lapershoek’ in Hilver-

sum. Voor mij bekend terrein. Bij het Hil-

versums Schaak Genootschap ben ik enige 

tijd lid geweest en het hotel ken ik van over-

nachtingen. Het hotel was in mijn jeugd het 

woonhuis van een invloedrijke Gooise fami-

lie. Een vriendin vertelde dat ze als kind bij 

haar tante in de villa die twee-en-dertig ka-

mers telde ging logeren. Later betrok radio 

Veronica de kapitale villa. Mijn grote vriend 

(1,92 meter) Jan ‘Candlelight’ van Veen 

hield er kantoor. 

 

Intussen zijn we gevorderd tot de laatste 

ronde van  de Venlo open 2018. En weer tref 

ik een bijzondere tegenstander, Mart Dael. 

Mart is sinds jaar en dag één van mijn favo-

riete tegenstanders. Zijn kennis van de ope-

ning die begint met 1.d4 is legendarisch en 

zijn prettige en sportieve instelling ook. Ik 

wist dus wat me te wachten stond. 

De partij werd een spannende afsluiting van 

weer een geslaagd open Venlo. Onder goede 

leiding. En met een winnaar waar we nog 

lang plezier aan gaan beleven. 
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PRIVACY STATEMENT  

VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING 25-5-2018  
 

1. Introductie  

De Venlose Schaakvereniging (de "Vereni-

ging") is de beheerder van de website 

www.venlose-sv.nl. In dit overzicht wordt 

aangegeven hoe de Vereniging persoonsge-

gevens verzamelt en op welke wijze deze 

gegevens worden gebruikt. De verantwoor-

delijke partij voor de verwerking is de Ver-

eniging.  

De Vereniging zet zich in voor de bescher-

ming van de privacy van haar leden en de 

bezoekers van haar website. Persoonsgege-

vens van leden en bezoekers worden uiterst 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Ver-

eniging houdt zich aan de wet en regelge-

ving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens, zoals de Wet bescher-

ming persoonsgegevens en – met ingang van 

25 mei 2018 – de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

2. Welke gegevens worden verzameld?  

Algemene gegevens met betrekking tot be-

zoeken aan de website van de Vereniging 

worden verzameld zonder dat de bezoekers 

worden geïdentificeerd. Deze gegevens om-

vatten tevens het IP-adres van de bezoeker. 

Het IP-adres is een nummer dat automatisch 

aan de computer wordt toegekend wanneer 

het internet wordt opgestart. Het IP-adres 

wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare 

gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor 

uitdrukkelijk toestemming is verkregen.  

Persoonsgegevens worden door de Vereni-

ging verzameld voor de hieronder genoemde 

doeleinden. Deze gegevens staan de Vereni-

ging ter beschikking doordat u uw gegevens 

zelf heeft ingevuld op het betreffende for-

mulier van de Vereniging, dan wel op an-

dere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze ge-

gevens betreffen veelal uw identiteit en con-

tactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-

gegevens).  

 

 

3. Op welke wijze worden de persoonsge-

gevens gebruikt?  

De Vereniging verwerkt uw persoonsgege-

vens voor de volgende doeleinden:  

• het uitoefenen van de doelstellingen van 

de Vereniging, inclusief maar niet be-

perkt tot  

o i. om contact met u te kunnen op-

nemen;  

o ii. om u informatie te sturen;  

o iii. het organiseren van schaak-

wedstrijden;  

o iv. het bijhouden van uitslagen en 

standen;  

o v. het faciliteren en bevorderen 

van deelname aan schaakwed-

strijden.  

• het bijhouden van een ledenadministra-

tie;  

• het berekenen, vastleggen en innen van 

contributies en/of inschrijfgelden;  

• het voldoen aan wettelijke verplichtin-

gen.  

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens 

verstrekt?  

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan 

wel gedeeld met de overkoepelende regio-

nale bond (“LiSB”) en de landelijke bond 

("KNSB"). Daarnaast verstrekt de Vereni-

ging ten behoeve van de ratingverwerking 

wedstrijduitslagen aan de KNSB.  

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met be-

trekking tot de activiteiten en nieuwtjes van 

de Vereniging, dan kunt u gebruik maken 

van de afmeldmogelijkheid die is opgeno-

men in iedere e-mail die de Vereniging ver-

stuurt.  

Geen commercieel gebruik  

De Vereniging zal uw persoonsgegevens 

niet verkopen, noch verhuren, verdelen of 

anderszins commercieel ter beschikking 

stellen aan derden, zonder uw voorafgaande 

toestemming.  
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Correctheid van de opgegeven persoonsge-

gevens  

Door het meedelen van uw persoonsgege-

vens garandeert u dat deze juist en volledig 

zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen 

van valse identiteiten, onvolledige of on-

juiste gegevens tijdelijk of definitief iedere 

toegang tot de websites of delen ervan ont-

zeggen.  

Bewaren van persoonsgegevens  

De Vereniging bewaart persoonsgegevens 

niet langer dan noodzakelijk voor de verwe-

zenlijking van de doeleinden waarvoor de 

gegevens worden verwerkt, en in elk geval 

zo lang als specifieke regelgeving vereist.  

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens be-

veiligd?  

De Vereniging neemt te allen tijde passende 

technische en organisatorische maatregelen 

teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies of tegen enige vorm van on-

rechtmatige verwerking.  

 

6. Verwijzingen naar andere websites  

De website van de Vereniging kan verwij-

zingen en/of advertenties naar websites van 

andere bedrijven bevatten. De Vereniging is 

niet verantwoordelijk voor het gebruik van 

uw persoonsgegevens door die andere be-

drijven. De Vereniging raadt u aan om het 

privacybeleid van de desbetreffende bedrij-

ven te raadplegen.  

De advertenties op de website van de Ver-

eniging kunnen cookies gebruiken. Deze 

cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die 

verantwoordelijk zijn voor de advertenties. 

De Vereniging is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk voor deze cookies.  

 

7. Uw privacy rechten U heeft recht op in-

zage in uw persoonsgegevens, het recht om 

correctie, beperking of verwijdering van uw 

persoonsgegevens te vragen en daarnaast 

kunt u vragen om overdracht van uw gege-

vens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen 

het gebruik van uw gegevens.  

Indien de verwerking van uw gegevens be-

rust op toestemming, dan kunt u deze te al-

len tijde intrekken.  

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. 

privacy gerelateerde zaken sturen aan het se-

cretariaat van de Vereniging. U ontvangt 

dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

U bent tevens gerechtigd een klacht in te 

dienen over het gebruik van uw gegevens bij 

de Autoriteit persoonsgegevens.  

 

8. Wijzigingen van het privacybeleid  

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich 

het recht voor om dit privacybeleid state-

ment te wijzigen. Check daarom regelmatig 

dit statement om op de hoogte te blijven van 

de meest recente versie.  

 

9. Contact  

Voor vragen en/of suggesties met betrek-

king tot dit privacybeleid statement en/of 

met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u zich richten tot de 

secretaris van de Vereniging. 
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Interne Zaken 
 

 

 

 

 
 

 

 

Privacy & Schaken 
Door: Nico van der Hoogt     

 

  

Het kan niemand der VSV zijn ontgaan. 

Een recente e- mail van onze geachte secre-

taris v.d.G, B.1, meldde immers dat op 25 

mei j.l. de Algemene Verordening Gege-

vensbescherming in werking is getreden. En 

dat door onze vereniging derhalve een - via 

de website –  Privacy Statement te lezen  

valt. Van hogerhand bekokstoofd uiteraard. 

Die ‘hogerhanders’ zijn kennelijk bevreesd 

dat onze particuliere zaken wel eens in ver-

keerde handen zouden kunnen vallen. Van 

snode lieden die er een slaatje uit willen 

slaan. Ons geld willen aftroggelen. Of erger, 

met onze persoonsgegevens op de loop wil-

len gaan. 

En daar zit iets in. Want van alle kanten wor-

den we immers in de gaten gehouden, ge-

volgd en bespied. Grote boosdoeners zijn 

hier het trollende internet, bewakingsca-

mera’s, flitspalen en klikkende buren. Waar-

door het inderdaad begint te lijken op de 

dystopische wereld zoals George Orwell die 

reeds voorzag in zijn boek ‘1984’. Big Bro-

ther die ons de ganse tijd in de gaten houdt.  

Dit is de visionair. 

 
 

 

George Orwell 1903-1950 

                                                 
1 Vooruitlopend op de strekking van dit artikel wordt ’s 

mans naam reeds goeddeels geanonimiseerd. Ook met de 

naam en de foto van de auteur (ikzelf, Nico) handel ik al-

vast  in de geest van de nieuwe privacy regelgeving. 

Het is dus volkomen logisch dat onze per-

soonsgegevens niet zomaar te grabbel en te 

graai mogen liggen. Hoewel ik sterk betwij-

fel of de kwaadwillende onverlaten zich 

daardoor zullen laten weerhouden.  

Zo word ikzelf – en u ook wellicht – regel-

matig opgebeld door crooks met een over-

duidelijke Indiaas-Engelse tongval. Die dan 

beweren namens Microsoft the Firm contact 

te zoeken. “Something may be wrong with 

your computer, Sir. We want to help…” Het 

komt er vanzelfsprekend op neer dat er op 

het eind van the little song gedokt moet wor-

den. 

Bij de derde keer had ik daarom een gemeen 

scenario klaarliggen. Ik liet de oplichter in 

kwestie rustig zijn verhaal doen. En deed 

alsof ik, gealarmeerd door zijn digitale hel 

en verdoemenis leuterpraat, panikerend met 

hem in zee wilde gaan. En wist hem zo’n 

zestien minuten aan het lijntje (!) te houden. 

Met flauwiteiten als: “How again do I start 

my computer, Sir?” “Sorry hear, but it 

needs some time to start up. My computer is 

already eight years old… I cannot pay a new 

one you know... I have no work and my wife 

is drunk all day long, you understand…”  

Bij de laatste teksten had hij me blijkbaar in 

de smiezen, want plots werd de verbinding 

verbroken. Ook zal hebben meegewerkt, dat 

mijn Engels qua pronunciation steeds meer 

op dat van hem ging lijken. Een vrouwelijke 

representant van dit digitale dievengilde 

sprak ik in een later geval 2 minuten lang va-

derlijk vermanend toe. Haar voorhoudend 

dat ‘such an intelligent nice girl like yourself 

is trying to embezzle money from poor sods 

like myself. I have to try to make both ends 

meet every day and I am a member of the 

food bank…” Enz. Tot zij dus licht snikkend 

ophing.2 Nu zo’n voorbeeldboef. Opgelet! 

 

 

 
                         “Give up the money, or you’re (a) check- 

                            mate.” 

2 Ophing. Nog uit de tijd van de goeie, ouwe telefoon. 

Ook hoor je nog veel: een nummer draaien en de hoorn 

op de haak gooien. Anachronismen! 
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Een ander voorbeeld van een gevalletje  be-

lazeritis waarmee ik via het wereldwijde 

web te maken kreeg. Onlangs werd ik ge-

maand om als de wiedeweerga een verkeers-

boete te voldoen.   Te hard gereden, meneer-

tje! 

‘Drime Vision Incasso’ gebood een rappe  

betaling van de boete . € 238,18 a.u.b. We-

gens: overschreiding van de max. snelheid 

op 9 mei 2018. 

 Kijk.  

 Hier komt goed spellingonderwijs prima te 

pas. De te korte ei als rood alarmsignaal… 

Vraag blijft: hoe komen deze flessentrekkers 

aan mijn e-mail adres of telefoonnummer. 

Via de VSV ledenlijst? Of die van mijn ten-

nisclub? Mijn figuurzaaggenootschap “Van 

Dick Hout”? Het blijft gissen. En oppassen 

dus. Complimenten daarom aan ons alerte 

bestuur. 

 

Hopelijk blijft u uit de volgende brouille: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Ach, ‘termein’ moet met  lange ij? En dus betaalde me-

neertje onze factuur maar niet? Wat dunkt hem van een 

aanmaning per peiplijding?” 

 

 

Ook de schrijvers in ons clubblad moeten 

zich van deze privaats-materie terdege be-

wust worden. Kan die naam daar wel? En 

die foto? Mag dat. Niet voor niets zag ik on-

langs in ons clublokaal een waarschuwing 

dat er foto’s kunnen worden genomen tij-

dens het schaken. Weigeraars moeten zich 

melden… 

Ikzelf ben inmiddels met de Herculesciaanse 

taak begonnen al mijn schaakartikelen te 

anonimiseren. Zodat ik bij een eventuele 

privacy documentencontrole een bajesop-

name ontloop. 

Een voorbeeld van een reeds opgeschoond 

wedstrijdverslaggedeelte uit 2012. Ik voerde 

toen de troepen van ons Tweede aan. 

 

Volgend slachtoffer dan maar. Het betreft 

hier de grillige x%$#. Het ging die inkt-

zwarte achternamiddag al snel mis. En bij 

mijn eerste monstering der stellingen deelde 

hij mij mee het ‘ergens te hebben verprutst’.  

En daar viel niets tegen in te brengen. 

 

Bord 6  

□ xxxx xxxxxxx (2017) 

■ Mxxx vxx dxx Lxx (1841)  

B 90, Siciliaans 

Lichte commentaar: xxxx, Rybka 4 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Le3 Dc7 7.f3 g6 8.Dd2 Lg7 9.0–

0–0 Pc6 10.g4 0–0 Moedig. Maar is het ook 

verstandig? Bij tegengestelde rokades en de 

bijbehorende vleugelattaques, lijkt wit veel 

eerder te komen. Onze man uit xxxxxxxx 

weerde zich geducht enz… 

Ik geef toe: duidelijker wordt het er niet op. 

Een aangepaste foto van ons slachtoffer aan 

bord 6 na die wedstrijd. 

 

 
Sorry, Nxxx. h6 overzien… 

U bent gewaarschuwd! 

 

Xxxx, juli 2018 
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EN DE WINNAAR IS…… 

SIEM VAN DAEL!  
 

Door Geert Hovens 

 

Donderdag 24 mei 2018 werd de eerste 

ronde van het Venlo open 2018 gespeeld. Er 

waren meteen verrassende uitslagen: de re-

mises van Jos Rongen tegen Maarten Toll en 

van Frank van Overbeek tegen Bas van der 

Grinten en de overwinning van Joachim Gir-

big op Hans Leenders.  

De tweede ronde overtroefde dat met ge-

mak. Veelvoudig winnaar Henk van Gool 

beet in het stof tegen Dick Kappert. Jose Al-

onso verkeek zich in zijn partij tegen Robert 

Meilink. Peter Schut moest zijn meerdere er-

kennen tegen Gerard in 't Veld. Vincent de 

Lange werd door Joachim Girbig opge-

bracht. Op bord 10 versloeg Jack Vossen 

Bas van der Grinten. Op bord 12 was er een 

puntendeling bij Jos Rongen tegen Piet 

Thijssen. Axel Plate won op bord 14 van 

John de Laat. En tenslotte moest ook Ger 

van Leipsig eraan geloven tegen Peter Tim-

mermans. 

 

Toch waren de verrassingen nog niet op. Tij-

dens de laatste ronde op donderdag 5 juli 

2018 moest de tot dan ongeslagen toernooi-

winnaar aantreden tegen Vincent de Lange 

uit Bergen. Een in veler ogen vreemd stuk-

offer van Siem en een snelle afruil van en-

kele stukken zorgde voor groot voordeel 

voor Vincent. Hij wist de partij tot winst te 

voeren.  

 

Eugen Heinert kwam door een overwinning 

op Peter Schoeber langszij in de eindstand, 

maar had uiteindelijk één weerstandspunt 

minder.  

 

Vincent de Lange werd derde. De ratingprij-

zen zijn gewonnen door Jack Vossen, Frank 

van Overbeek en Joachim Girbig.  

 

 

 
Winnaar van het Venlo Open 2018 Siem van Dael tegen Laurens Ekker tijdens ronde 1 
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INTERNE ELO RATING per 28 juni 2018 na afloop Venlo open 2018 
 

Door Robert Meilink 

 

Miki Nieczyporowski blijft de snelste ELO stijger (+69), gevolgd door Jochen Girbig (+66) 

en Laurens Ekker (+49) 

 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

28-06-18   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

28-06-18 

Orlov A.     2480  Meilink R 17 1661 1678 

Strijbos M -8 2307 2299  Schäfers B. 40 1630 1670 

Daniel J.     2271  Laak J op de 22 1642 1664 

Welzel P.     2236  Clabbers K 0 1660 1660 

Nabuurs J 20 2215 2235  Leenders H 4 1626 1630 

Gool R van 13 2221 2234  Overbeek F van 28 1600 1628 

Montignies R -17 2218 2201  Kappert D 40 1564 1604 

Smith T 6 2192 2198  Ekker L. 49 1549 1598 

Warmerdam M 0 2180 2180  Veld G in 't 5 1569 1574 

Alkhazashvili O.     2170  Jacobitz K -25 1598 1573 

Nabuurs M 0 2158 2158  Burgmans A 2 1558 1560 

Guddat J     2131  Hol F. 29 1500 1529 

Busch C.     2127  Munten G 6 1506 1512 

Gool H van -14 2128 2114  Lietz B -38 1527 1489 

Dael van Siem 13 2078 2091  Joosten JP 43 1440 1483 

Neuer T.     2071  Leipsig G van -71 1540 1469 

Fehmer C 0 2055 2055  Dael M 24 1437 1461 

Bergmans D 30 1940 1970  Kuntzelaers P -29 1465 1436 

Rievers J 3 1946 1949  Girbig J. 66 1329 1395 

Schoeber P 10 1917 1927  Jacobs B -33 1424 1391 

Mertens F 0 1901 1901  Timmermans P 43 1334 1377 

Thijssen P -14 1879 1865  Rahawadan M 1 1333 1334 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P -1 1334 1333 

Hovens G -66 1915 1849  Oosterbaan G -34 1325 1291 

Mulekom H van -2 1833 1831  Mahmund A.R 33 1223 1256 

Lee M van der 10 1812 1822  Dael S. van -64 1298 1234 

Grinten B van der -69 1881 1812  Kempen J -14 1237 1223 

Hoogt N van der -36 1808 1772  Wuts H -37 1251 1214 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A 0 1168 1168 

Laat J de 12 1700 1712  Tiesinga C -20 1108 1088 

Borghouts H 0 1688 1688  Verplakke J -3 950 947 

Nieczyporowski M 69 1614 1683      
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