
 

Bericht oktober 2022 

 

Op 16 oktober speelde De Postertoren in Vlodrop tegen HSDV uit Helden. Het was de eerste wedstrijd 

van het seizoen 2022/23. Voor De Postertoren speelden Jan Hendrikx, Rob Haarsma, Thieu van Pol, 

Jo Kornips, Peter Jongen en Wim de Louw op de borden 1 t/m 6. 

Jan en Rob speelden remise, beiden tegen spelers met een hogere rating. Thieu en Wim wonnen hun 

partijen, terwijl Jo en Peter tegen een nederlaag aanliepen. Eindstand 3-3 dus tegen een tegenstander 

tegen wie in 2016 voor het laatst werd gespeeld. Volgende wedstrijd is op 13 november, uit tegen 

Bergen. 

 

# 

 

Op 18 oktober werd de eerste snelschaak ronde gehouden in Roerzicht en zoals aangekondigd via 

lokale blaadjes was deze avond ook geopend voor niet-leden (behoudens schakers die lid zijn van een 

andere vereniging). Een totaal van zes gasten kwam op de uitnodiging af waardoor er sprake wss van 

een gezellige drukte van in totaal 14 spelers. Winnaars werden Rob Haarsma en Martijn Maassen, 

beiden met 6 uit 7. De volledige uitslag: 

 

Martijn  Maassen 7 Jack Konings 3,5 

Rob Haarsma 7 Conrad Wingen 3 

Heinz Schott 4,5 Ad Hermus 3 

Jan Hendrikx 4 Frans van Leeuwen 3 

Sietse Oostra 4 Wim de Louw 2 

Patrick Davey 4 Tim van de Lockand 2 

Peter Jongen 4 Jo Kornips 0 

 

De volgende open wedstrijd is op de rapid avond op 6 december. 

 

 
 

Bericht november 2022 

 

Zondag 13 november speelde De Postertoren zijn tweede wedstrijd van het seizoen in de 2e klasse 

LiSB en hoewel in eigen dorp die dag Sinterklaas werd ontvangen, waren onze mannen niet van plan 

cadeautjes uit te delen. De lange tocht naar Bergen gaf voldoende ruimte om tactische 

voorbesprekingen te houden en een opstelling te bedenken die welhaast zeker tot winst moest gaan 

leiden.  

Bij aankomst in Bergen bleek dat de tegenstander een mannetje te weinig kon opstellen, zodat Dieter 

Kuesters zonder te spelen alvast een winstpunt kon noteren. Na remises van Wim de Louw en Thieu 

van Pol moest Rob Haarsma rond te klok van drieën zijn meerdere erkennen in de tegenstander zodat 



een tussenstand van 2-2 op de borden stond. Een uurtje later wist Jan Hendrikx een vol punt binnen te 

slepen waarna Peter Jongen met een remise de winst veilig stelde: 2½-3½. 

Een mooi resultaat en de eerste overwinning sinds december 2021, dat smaakt natuurlijk naar méér. 

Volgende wedstrijd is op 11 december, uit in Sittard tegen koploper GESS.  

 

# 

 

Op dinsdag 6 december kunnen belangstellenden en geïnteresseerden een avondje schaken bij café 

Roerzicht in Vlodrop. Die avond houdt schaakvereniging De Postertoren een toernooi rapidschaak 

waaraan ook niet-leden kunnen meedoen. Deelnemers spelen vijf partijtjes rapidschaak van elk 18 

minuten per partij/per persoon. Deelname is gratis en er is geen enkele verplichting om lid te worden; 

voorwaarde is wel dat je woonachtig bent in de gemeente Roerdalen en dat je geen lid bent van een 

andere schaakvereniging. Belangstellenden dienen om 20:00uur aanwezig te zijn in café Roerzicht in 

Vlodrop. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Piet Beckers, tel. 06-28943480. 

 


