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Met een girozege van Tom, een kampioenschap van Feyenoord, de terugkeer van
Barney, een Europees kampioen voetballen-met-paardenstaart en de doorbraak van
curling en handbal mag gerust van een bewogen sportjaar 2017 worden gesproken.
Maar ook voor De Postertoren mag gerust van een historisch jaar worden gesproken
met een promotie naar de 1e klasse LiSB. Een overzicht.

ledenverloop
Na het op de valreep afmelden van Hans Peulen is het ledental van De Postertoren in
2017 afgenomen van 15 naar 14. Hans was, met een korte onderbreking, lid sinds
oktober 2005. Er waren geen andere afmeldingen, maar er mocht ook geen enkel nieuw
lid worden begroet. Een "lichte afname" heet dat, en het zou goed zijn wanneer er wat
vers bloed bij zou komen. Ledenwerving blijft daarom alle aandacht verdienen.
De gemiddelde leeftijd nam toe van 65,0 naar 66,9 jaar per 31-12-2017 waarmee De
Postertoren wel volop over levenservaring beschikt.

interne competitie
Jan Hendrikx heeft in 2017 zijn titel uit 2016 geprolongeerd; zijn zevende titel in de
afgelopen tien jaar. Tweede en derde werden Hans Peulen en Heinz Schott, waarmee
de top drie uit dezelfde spelers bestond als in 2016. Sterker, met de vierde en vijfde
plaatsen van Rob Haarsma en Thieu van Pol bestond zelfs de volledige top vijf uit
dezelfde spelers als in 2016.
Te vermelden is nog dat Jan als "recordkampioen De Postertoren" als klaveren zes werd
opgenomen in het door de KNSB uitgegeven kaartspel der kampioen.

externe competitie
Voor het eerst in haar bestaan is De Postertoren dit jaar gepromoveerd naar de 1e
klasse LiSB. Een historische gebeurtenis!! Promotie werd afgedwongen door een nette
tweede plaats in de 2e klasse A na een seizoen waarin van de zeven wedstrijden er vier
werden gewonnen en twee gelijkgespeeld en waarin alleen nipt werd verloren van
kampioen Blerick.

In het lopende seizoen 2017-2018 zijn tot nu toe drie wedstrijden gespeeld waarin De
Postertoren zich als debutant kranig heeft verweerd. Van Tegelen en Reuver werd nog
verloren, maar tegen Horst werd een gelijkspel gehaald en kon het eerste wedstrijdpunt
worden genoteerd. De Postertoren staat momenteel zesde in een poule van acht
verenigingen met een reëel uitzicht op klassebehoud.

wijziging bestuur
Hans Peulen trad tijdens de ledenvergadering op 3 januari terug als bestuurslid. Hans
maakte sinds 2011 deel uit van het bestuur en was belast met wedstrijdzaken. Peter
Jongen werd gekozen als zijn opvolger.

ratinglijst
Op de meest recente KNSB ratinglijst komt een negental spelers van De Postertoren
voor. Hoogst genoteerde speler is Frank Clevers (1704) vóór Jan Hendrikx (1663), Peter
Jongen (1649) en Thieu van Pol (1564). Dezelfde vier spelers die ook vorig jaar de lijst
aanvoerden.

wisseling van de wacht
In juli namen wij afscheid van Kai die de exploitatie van De Sjmeed sinds mei 2014 had
verzorgd en die het tijd vond voor andere bezigheden. De scepter werd overgenomen
door Jacqueline en Karsten die evenals Kai en daarvóór Frits en Mien wekelijks zorgen
voor een hartelijke ontvangst op de clubavond.

contacten met andere verenigingen
Het jaarlijkse treffen met SV Wegberg is inmiddels een traditie. Het vierde onderlinge
treffen vond dit jaar op 30 april plaats in Herkenbosch waar de collega-schakers uit
Wegberg zich tegen tien uur hadden gemeld.
De dag werd zoals gebruikelijk geopend met een gezamenlijke Kaffee und Frühstück,
ditmaal aangevuld met echte Limburgse vlaai zodat de heren goed gevuld aan de aftrap
verschenen. Voor het team van De Postertoren wisten Jan Hendrikx, Rob Haarsma en
Ad Hermus het volle punt binnen te slepen. Toon Kruijtzer, Harrie Peeters en Dieter
Küsters deelden het punt met de tegenstander zodat er uiteindelijk een 4½-1½
eindstand op het scorebord stond. Altijd lekker natuurlijk om met dergelijke cijfers van
onze Oosterburen te winnen.

feestavond 2017
Een andere traditie is de jaarlijkse feestavond in juni en uiteraard vond die ook weer
plaats en was het weer erg gezellig. Organisatie lag opnieuw bij Lucy en met een flinke
opkomst van circa 20 personen mag van een geslaagde avond worden gesproken. De
fotograaf was helaas verhinderd zodat e.e.a. niet vastgelegd kon worden voor het
nageslacht.

kersttoernooi 2017
In 2017 werd het twaalfde kersttoernooi georganiseerd door De Postertoren en er mag
gerust gesproken worden van een zeer geslaagd evenement. Was in 2016 de opkomst
nog matig, in 2017 mochten twintig deelnemers onder wie acht niet-leden worden
verwelkomd waarmee het gezellig druk werd in De Sjmeed. Het kasteleinsechtpaar
Karsten en Jacqueline had voor smakelijke versnaperingen gezorgd. Winnaar werd
huisschaker Saul de Jongh uit Sittard met een score van 7 uit 7 vóór Thieu van Pol en
Toon Kruijtzer.

