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De stikstofcrisis is in 2022 ongemerkt aan De Postertoren voorbijgegaan en ook van 
Covid hadden wij weinig last zodat wij lekker en in alle rust hebben kunnen schaken. In 
de buitenwereld mag van een bewogen jaar worden gesproken met een tweede 
wereldtitel voor onze Max, de capriolen van Oranje in Qatar, de triomftochten van 
Annemiek van Vleuten en de pijltjes van Mighty Mike van Gerwen. Maar ook binnen 
onze vereniging gebeurde het een en ander. Helaas was de fotograaf dit jaar op vakantie 
zodat wij geen foto's hebben. Een overzicht. 
 
 

speellocatie 
Per 1 juli eindigde het huurcontract van Jacqueline voor De Sjmeed waardoor De 
Postertoren noodgedwongen op zoek moest naar een nieuwe speellocatie. Dat viel niet 
mee, temeer omdat vooral de dinsdag in trek blijkt bij verenigingen waardoor vooral die 
avond bijna overal bezet is. Na een zoektocht langs vele Roerdalense buurtlocaties en 
horecagelegenheden ging de uiteindelijke keuze tussen uitwijken naar maandagavond 
of donderdagavond met alle consequenties van dien, of uitwijken naar café-zaal 
Roerzicht in Vlodrop waar wèl op dinsdag gespeeld kon worden maar waarvan bekend 
was dat dit café in de loop van 2023 gesloten zal worden. Omdat op het moment van 
keuze, september, nog niet bekend was of De Sjmeed al of niet heropend zou worden 
werd tot genoegen van uitbater Frits gekozen voor Roerzicht in afwachting van nieuws 
over De Sjmeed. Inmiddels is bekend dat De Sjmeed niet meer geopend zal worden en 
zal in 2023 opnieuw gezocht moeten worden naar een nieuwe locatie. 
 
 

ledenverloop 
Na het vertrek van Toon Kruijtzer meldde ook Dhyan Vermeulen zich op de valreep nog 
af bij De Postertoren. Daar stond de komst van Sietse Oostra tegenover waarmee het 
ledental uiteindelijk bleef hangen op 12. De gemiddelde leeftijd per 31 december 2022 
was 70 jaar. De noodzaak voor vers bloed is daarmee duidelijk, maar het is voor elke 
vereniging moeilijk om aan nieuwe leden te komen.  
 
 

externe competitie 
Na de degradatie in 2019 uit de eerste klasse LiSB, speelde De Postertoren voor het 
eerst weer een volledig seizoen in de tweede klasse. In 2019-2020 werd de competitie 
immers afgebroken (corona) terwijl De Postertoren fier eerste stond en in 2020-2021 
werd er helemaal niet gespeeld. 
 De nieuwe start in de tweede klasse beviel afgelopen jaar echter niet goed. In een poule 
van zeven eindigde De Postertoren op de zesde plaats met slechts één zege en één 



gelijkspel. In het lopende seizoen neemt De Postertoren een derde plaats in met één 
zege. één gelijkspel en één nederlaag. 
 
 

interne competitie 
Rob Haarsma kroonde zich in 2022 voor de tweede keer tot 
kampioen van De Postertoren vóór Jan Hendrikx en Thieu van Pol. 
Eerder pakte Rob in 2018 al eens de titel.  
In de afgelopen tien jaar won Jan Hendrikx vijf keer de titel, Rob 
Haarsma twee keer en Frank Clevers, Hans Peulen en Toon Kruijtzer 
elk één keer. 
In het lopende seizoen gaat Sietse Oostra op kop, vóór Jan en Rob, 
maar om in schaaktermen te blijven: Parijs is nog ver en de weg is 
lang en vol valkuilen. 
 

            

contacten met andere verenigingen 
Gedwongen door overheidsmaatregelen kon de interland tegen Wegberg in 2020 en 

2021 geen doorgang vinden, maar in 
2022 was het weer zover. De 
vereniging in Wegberg bestond 40 jaar 
en vierde dat ondermeer met een 
herstart van de traditie door in oktober 
in Wegberg in een nieuwe, zevende, 
interland tegen De Postertoren aan te 
treden. Het werd uiteindelijk een 3-4 
zege voor De Postertoren, met de 
aantekening dat twee leden van De 
Postertoren tegen elkaar aantraden 

omdat Wegberg maar een team van vijf man op de been kon brengen.  
 
 

feestavond 
Een andere traditie is de jaarlijkse feestavond in juni en die vond ditmaal plaats in de tuin 
van Dhyan Vermeulen. Alternatief, maar daarom niet minder gezellig en de catering was 
uitstekend verzorgd. 
 

 
 
 
 



kersttoernooi 
Op 20 december werd het vijftiende kersttoernooi 
georganiseerd door De Postertoren en evenals vorige jaar 
was er sprake van een behoorlijke opkomst. In totaal werd 
door veertien spelers, waaronder zeven leden, de strijd 
aangegaan in zeven snelschaakpartijtjes van zeven minuten 
pp/pp. Uitbater Frits van café Roerzicht zorgde voor de 
inwendige mens en oud winnaar (2010 en 2019) Narcis Sofic 
kon opnieuw als winnaar worden genoteerd vóór 
huisschaker Martijn Maassen en oud-winnaar Saul de Jongh 
(2017 en 2018). 
 
 
    
 
 


