Historie - een overzicht
“De Postertoren” is in 1979 ontstaan uit een initiatief van enkele huisschakers uit de toenmalige
gemeente Posterholt. Het waren de heren J. Hendrikx, J. Drost en M. Dassen, die besloten om
middels een advertentie in een regionaal blaadje een oproep te doen tot het bijwonen van een
vergadering tot het oprichten van een schaakvereniging. De vergadering vond plaats op 27 maart
1979 in café De Sport te Posterholt en werd redelijk bezocht.
Er werd besloten om voortaan in clubverband verder te schaken en de oprichting van de vereniging
was een feit. Café De Sport te Posterholt werd gekozen als clublokaal en er werd voortaan iedere
dinsdagavond geschaakt in het achterzaaltje van dit café.
In de beginjaren werd er flink aan de weg getimmerd om het ledenbestand uit te breiden. Zo werd er
in het begin van de jaren tachtig deelgenomen aan een door de ondernemersvereniging Posterholt
georganiseerde braderie. Om wat extra aandacht te trekken, werd er behalve het spelen van een
partijtje schaak, de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een caviarace, in die tijd zeer
bekend van televisie.
Op zondagmorgen verzorgden Jan Hendrikx en Jo Kornips op de pas in de ether zijnde lokale televisie
Melick-Herkenbosch een schaakprogramma. De programma's blonken, althans in de ogen van de
buitenwacht, uit vanwege de foutloze schaakpartijtjes en haarscherpe analyses.

Jo en Jan tijdens hun TV-optreden
(let op de weelderige haardos)

Bekend uit deze tijd zijn ook de door de vereniging georganiseerde snelschaaktoernooien in de jaren
1983, 1984 en 1985, waarin naast het schaken ook tijd was voor gezelligheid. Huisschakers en andere
kandidaat-clubschakers werden door de toenmalige secretaris H. Schreurs per handgeschreven brief
uitgenodigd om eens, geheel vrijblijvend, op een schaakavond aanwezig te zijn.
De activiteiten hadden tot gevolg dat het ledental steeg tot ruim dertig, het hoogste aantal in de
historie van de club.
Enkele jaren na de oprichting bestond er de behoefte om de gedragsregels binnen de vereniging vast
te leggen. In de algemene ledenvergadering van 17 maart 1981 werden daartoe statuten opgemaakt
en goedgekeurd, waarna op 21 april 1981 de statuten werden vastgelegd door notaris Ritzen te
Roermond en daarna ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Roermond.
In de tweede helft van de jaren '80 diende de vereniging uit te zien naar een andere locatie en werd
café De Sport te Posterholt verruild voor café De Sport te Melick. Geheel verschillende locaties met
toevallig dezelfde naam, maar wel een groot effect op het aantal leden. Het verblijf was niet van
lange duur. Het nieuwe clublokaal veranderde van exploitant en werd tijdelijk gesloten.

De schaakvereniging verhuisde opnieuw, nu naar het schuin tegenover gelegen eetcafé De Paerssjtal
waar meer dan 10 jaar werd geschaakt in het gezellige achterzaaltje. Vervolgens, opnieuw wegens
wisseling van exploitant en herinrichting van het zaaltje, verhuisde de vereniging in 2000 naar café
De Sjmeed te Herkenbosch waar men gastvrij werd ontvangen door het kasteleinsechtpaar Frits en
Mien. Ondanks twee wisselingen van exploitant in 2014 en in 2017 speelt de vereniging nog steeds
tot volle tevredenheid in café De Sjmeed.

viering 25-jarig bestaan in 2004
Geschaakt wordt in een gedeelte van het café, dat door middel van een schuifwand is te scheiden
van het overige gedeelte. Externe competitie wordt gespeeld in dezelfde ruimte of in het
achterzaaltje van dit café waar normaliter de handboogvereniging zetelt. Van begin september tot
begin juni speelt De Postertoren wekelijks voor een interne competitie waarbij normale
speelavonden worden afgewisseld met rapid en snelschaakavonden. De competitie is zo opgezet, dat
nieuwe leden probleemloos onmiddellijk kunnen instromen.
Zoals bij vele verenigingen is het ledenaantal een punt van zorg. Na de voortvarende start in 1979 en
een forse groei begin jaren 80, hakte de verhuizing naar Melick er fors in, met een halvering van het
aantal leden. Het ledenaantal varieert sindsdien, kende met 11 leden een dieptepunt in 2004 en een
piek in 2013 met 19 leden. Grosso modo blijft het ledenaantal de laatste jaren redelijk stabiel
waarmee de vereniging het prima doet, al blijft werving van leden jaarlijks hoog op de agenda staan.
Momenteel telt de vereniging 14 leden onder wie één dame op wie men natuurlijk zuinig is!

deelname aan competities
Sinds 1994 neemt De Postertoren deel aan de competitie van de Limburgse Schaakbond.

kampioen 2000

kampioen 2002

In het seizoen 1995/96 werd SV De Postertoren kampioen in de derde klasse van de LiSB met
promotie naar de tweede klasse. In die klasse verbleef men twee jaar waarna degradatie naar de
derde klasse volgde. Maar het leuke van degraderen is dat je dan ook weer kans maakt op promotie.
Het seizoen 1999/2000 werd de vereniging opnieuw kampioen, degradeerde een jaar later en werd
in het seizoen 2001/02 alweer kampioen met promotie naar de tweede klasse als beloning.
Na opnieuw degradatie in 2004, promotie in 2006, degradatie in 2007 en opnieuw promotie in het
daaropvolgende jaar heeft de vereniging niet alleen leren winnen, maar ook leren verliezen. In die
tijd had de vereniging de bijnaam "De Veerboot" vanwege de voortdurende wisselingen van
speelklasse. Vanaf 2008 handhaafde de vereniging zich in de 2e klasse, soms bovenin en soms
onderin, waarna in 2017 dan eindelijk promotie naar de 1e klasse werd afgedwongen. Een mijlpaal in
de geschiedenis van De Postertoren.
In 2007 en 2008 kwam De Postertoren met een tweede team uit in de 3e klasse. In 2009 werd dit
omgevormd tot een combinatieteam met 't Stokpaardje uit Maasbracht dat eveneens uitkwam in de
derde klasse en meteen kampioen werd. Omdat de collega's uit Maasbracht dit team niet konden
voortzetten, werd in 2010 een combinatieteam opgezet met 't Pionneke uit Roermond, het PoPiteam (of Pipo-team) en ook dit team werd direct kampioen met promotie naar de tweede klasse. In
de daarop volgende seizoenen wist ook het PoPi-team zich goed te handhaven in de 2e klasse. In
2014 werd het combinatieteam noodgedwongen echter opgeheven omdat 't Pionneke een einde aan
de samenwerking moest maken.

andere activiteiten
Tussendoor, in 2004 en 2005, nam de vereniging met enkele leden deel aan de Limburgse
kampioenschappen die in die beide jaren in Herkenbosch plaatsvonden. Met succes, want in 2004
wist Ad Swanenberg beslag te leggen op de titel in de seniorenklasse, terwijl Frank Clevers kampioen
werd in de 2e klasse.

kampioen 2006

Limburgse kampioenen Frank en Ad in 2004

Vanaf 2006 wordt jaarlijks rond kerstmis het Kersttoernooi georganiseerd, een snelschaaktoernooi
dat ook toegankelijk is voor niet leden, huisschakers en genodigden. Het toernooi is inmiddels
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie en beleefde in 2017 zijn 12e editie. Het aantal deelnemers
wisselt, maar was enkele malen zo groot dat er ook in het café geschaakt moest worden omdat het
schaakzaaltje te klein was. De afgelopen edities telden zo'n 20 deelnemers die allen goed geplaatst
konden worden.
Daarnaast nemen diverse leden van De Postertoren deel aan allerlei toernooien die in het Limburgse
worden georganiseerd (waaronder het Open Limburgs Kampioenschap) en is er sinds 2014 jaarlijks in
het voorjaarceen vriendschappelijk treffen met de schaakvereniging uit Wegberg, Duitsland. Dit
"Freundschaftspiel" wordt beurtelings in Wegberg en in Herkenbosch georganiseerd en wordt elk
jaar geopend met Kaffee und Frühstuck.

De Postertoren is een vereniging met een groot aantal trouwe leden. Zo is Jan Hendrikx al vanaf de
oprichting lid. De eerste twintig jaar heeft hij met verve de functie van voorzitter bekleed. Hij
behoort tevens tot de betere spelers van de vereniging en heeft al vele malen de clubtitel veroverd.
Jo Kornips is lid van (bijna) het eerste uur en bekleedt al jarenlang de functie van penningmeester.
Op vrijdag 8 juni 2007 werden beiden benoemd tot erelid vanwege hun verdiensten voor de club.
Daarmee werden zij de eerste ereleden van de vereniging. Zij ontvingen bij die gelegenheid een
fraaie oorkonde.

de ereleden Jo en Jan

