Horst: van
dependance tot
zilveren jubilaris
De schaakvereniging Horst’76
bestaat ruim 26 jaar. Toch werd
er al veel eerder geschaakt in
Horst. Vlak na de oorlog kende
Horst een bloeiende club. Deze
is op een gegeven moment ter
ziele gegaan. Naast een
handvol huisschakers kende
Horst in de zestiger jaren
enkele clubschakers, die hun
schaakplezier zochten bij
verenigingen in Venlo en
Venray. In 1969 namen de
heren Johan Veldhoven, ex-lid
van schaakclub Venray, en Ad
Siebers, actief lid van SV
Venlo, het initiatief om in Horst
een eigen club op te richten.
Op 1 september 1969 ging
deze vereniging van start met
een vijftiental leden, zowel met
een interne competitie als
deelname aan de LiSBcompetitie. Afgesproken werd
om als ‘dependance’ van Venlo
te starten. Ad Siebers werd
wedstrijdleider en
contactpersoon. Dat Horst
destijds al sterke schakers had,
blijkt wel uit het feit dat in 1971
in de bekercompetitie in de
halve finale het viertal van SV
Venlo, onder aanvoering van
de latere grootmeester Paul
van der Sterren, met een
nederlaag naar huis werd
gestuurd.
Eigen bestuur.
Na aanvankelijk in café Hesen
van start te zijn gegaan, kwam
de vereniging via café Cuppen
en café Cox in de "Oude Lind"
terecht, waar men ruim tien jaar
domicilie hield. In 1976 werden
de banden met Venlo
verbroken en werd een eigen
bestuur gevormd. Vanaf 1985
is de vereniging actief in
zalencentrum 't Ostenriekske,
waar elke donderdagavond
wordt geschaakt. Schaakclub
Horst organiseert vanaf 1981

tot heden een jaarlijks open
snelschaaktoernooi met circa
vijftig tot zestig deelnemers,
afkomstig uit heel Nederland.
Sinds 1998 heeft dit toernooi de
status van Open NoordLimburgse kampioenschappen
snelschaken.
Een hoogtepunt beleefde de
vereniging in 1986. In dat jaar
werd in verband met het
tienjarig bestaan een
simultaanseance met Viktor
Kortchnoi en Paul van der
Sterren georganiseerd met
maar liefst 75 deelnemers,
gadegeslagen door honderden
toeschouwers. SV Horst is ook
vanaf 1985 actief in het geven
van schaakonderricht aan de
jeugd. De laatste jaren werd

ook aan de 55-plussers les
gegeven. Op dit moment zijn
een negental jeugdleden van 814 jaar op de clubavond gestart
met een eigen competitie.
Hopelijk kunnen we deze leden
nog dit jaar aanmelden als
LiSB-lid.
In het plaatselijke blad De Echo
wordt wekelijks bericht over het
clubgebeuren zoals de
competitie-uitslagen en de partij
van de week (met diagram). In
de competitie van de LiSB werd
vorig jaar het kampioenschap
behaald in de tweede klasse C.
Op dit moment speelt Horst met
een team in de eerste klasse B.
De viering van het 25-jarig
jubileum was op zaterdag 10
maart 2001 met een receptie
en een feestavond voor alle
leden en hun partners.
Ad Siebers, voorzitter
* Foto’s: beeld van een van de
snelschaaktoernooien in Horst.
* Kleine foto’s: links J. Veldhoven,
rechts A. Siebers

