Bericht augustus 2021
De zomercompetitie, ingelast om het gemiste seizoen ietwat te compenseren, loopt op 29 augustus ten
einde. Een geslaagd experiment wat ons betreft; de opkomst was hoog en er werd volop strijd
geleverd. Op 29 augustus is er daarnaast nog de "open air wedstrijd" tegen Schaakvereniging
Maastricht. Een uniek initiatief dat ook de sites van de LiSB en van De Limburger haalde. Speellocatie
is het oprit gedeelte naast café De Sjmeed. Jan Hendrikx zal namens De Postertoren optreden.
Op 7 september start het "normale" seizoen met een korte ledenvergadering en aansluitend combinatie
wedstrijden (kort/lang). Tijdens de vergadering zal ondermeer worden bepaald of en met welke spelers
er kan worden deelgenomen aan de bondscompetitie.
Verderop, op 21 september, vindt het Schaak-Off toernooi plaats in De Sjmeed. Een initiatief van de
KNSB, waarvoor De Postertoren één van de slechts vier deelnemende Limburgse verenigingen is. De
precieze bezetting is op dit moment nog niet bekend, maar aan het toernooi kunnen maximaal zestien
spelers deelnemen in vier poules, waarna de vier winnaars doorstromen naar een later te houden
regionale ronde. Zie ook https://schaakoff.nl
Bericht september 2021
Peter Jongen is winnaar geworden van het zomertoernooi dat in juli en augustus werd gehouden ter
compensatie van gemiste schaakmaanden. Rob eindigde als tweede voor Piet die beslag legde op de
derde plaats. Opvallend was de score van Jan: negen gespeeld, negen gewonnen, maar door het
beperkte aantal gespeelde wedstrijden toch "slechts" vijfde.
De schaakwedstrijd-in-open-lucht op 29 augustus tegen Maastricht kende helaas geen gunstige
weersomstandigheden. Vrijwel de hele dag bleef het nat en de verwachte toeloop bleef beperkt tot
enkele fietsers en terrasgasten van De Sjmeed. Desondanks was het evenement geslaagd al bleken de
schakers van Maastricht na taai verzet en na drie uur spelen uiteindelijk toch te sterk.
Op 7 september is de reguliere competitie weer begonnen en hopelijk kunnen wij dit seizoen normaal
uitspelen zonder onderbrekingen. Het kersttoernooi staat gepland op 21 december en de afsluiting staat
op vrijdag 17 juni. De Postertoren zal daarnaast dit seizoen ook weer deelnemen aan de LiSB
competitie waar we waarschijnlijk in de 2e klasse zullen worden geplaatst. Bij peiling blijkt er
voldoende animo voor een team van zes spelers en enkele noodzakelijke reserves.
Later deze maand, op 21 september, vindt het Schaak-Off toernooi plaats in De Sjmeed. Een initiatief
van de KNSB, waarvoor De Postertoren één van de slechts vier deelnemende Limburgse verenigingen
is. De precieze bezetting is op dit moment nog niet bekend, maar aan het toernooi kunnen maximaal
zestien spelers deelnemen in vier poules, waarna de vier winnaars doorstromen naar een later te
houden regionale ronde. Zie ook https://schaakoff.nl

