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De stikstofcrisis is dit jaar ongemerkt aan De Postertoren voorbijgegaan en ook van
PFAS hadden wij weinig last zodat wij lekker en in alle rust hebben kunnen schaken. In
de buitenwereld mag van een bewogen sportjaar worden gesproken met een heuse
wereldtitel voor de handbaldames, de capriolen van Max, de triomftochten van Sifan en
Mathieu en het afscheid van Barney. Maar ook binnen onze vereniging gebeurde het een
en ander. Gelukkig was de fotograaf dit jaar niet op vakantie zodat wij enkele foto's
hebben. Een overzicht.

ledenverloop
Een uniek jaar!! In 2019 viel er geen enkele wijziging in het ledenbestand te noteren; er
vielen geen leden af, maar er kwamen er ook geen bij. Het ledental bleef zodoende
stabiel op 13 en het zal niet verbazen dat de gemiddelde leeftijd met precies één jaar
toenam tot 69,4 jaar, dus ruim boven de pensioenleeftijd.
Tijd voor vers bloed, maar dat is op deze plek al eerder geconstateerd. Het lijkt er op dat
er in Roerdalen geen latente animo meer is voor een schaakclub.

interne competitie
Na een bloedstollende finale kroonde Toon Kruijtzer zich tot kampioen 2018-2019, nipt
vóór Heinz Schott die tot de laatste dag de lijst had aangevoerd. Thieu van Pol legde
beslag op de derde plaats vóór aftredend kampioen Rob Haarsma. Het betekent de
eerste titel voor Toon, die pas sinds 2016 lid is van De Postertoren.
In de afgelopen tien jaar werd Jan Hendrikx vijf maal kampioen; Frank Clevers, Hans
Peulen, Thieu van Pol, Rob Haarsma en Toon Kruijtzer elk één maal.
In het lopende seizoen gaat Peter Jongen op kop vóór Rob en Jan, maar om in
schaaktermen te blijven: Parijs is nog ver en de weg is lang en vol valkuilen.

externe competitie
Ook het tweede jaar in de 1e klasse LiSB is De Postertoren qua resultaten niet goed
bevallen. Er werden alleen maar nederlagen geleden, ofschoon de wedstrijden vaak
gelijk op gingen en De Postertoren nooit werden weggespeeld. Degradatie naar de 2e
klasse was het onvermijdelijke gevolg, wel een gelegenheid om de ratings weer wat op
te poetsen. De eerste resultaten zijn bovendien bemoedigend: na 3 speeldagen gaat De
Postertoren op kop in de 2e klasse B ondanks een bye in de eerste ronde. De
champagne kan alvast in de koeling. Of toch niet...?

ratinglijst
Op de meest recente KNSB ratinglijst van 1-11-2019 komen negen spelers van De
Postertoren voor. Hoogst genoteerde speler was Jan Hendrikx (1644) vóór Peter Jongen
(1607) en Thieu van Pol (1533). In totaliteit zijn de ratings als gevolg van de resultaten in
de 1e klasse lager dan op 1-11-2018. Mogelijk dat de ratings daarom over een jaar weer
wat hoger zullen liggen. We gaan het zien.

contacten met andere verenigingen
Het jaarlijkse treffen met SV Wegberg is inmiddels een traditie. Het zesde onderlinge
treffen vond dit jaar plaats in Herkenbosch waar Wegberg met hun sterkste team
aantrad. Van de vorige edities had De Postertoren er drie gewonnen, éénmaal had
Wegberg gewonnen en één treffen was onbeslist geëindigd.
De dag werd zoals gebruikelijk geopend met een gezamenlijke Kaffee und Frühstück
waarna op acht borden strijd werd geleverd met de vrienden uit Duitsland. Helaas werd
door De Postertoren geen enkele partij gewonnen. Drie maal werd er remise overeen
gekomen en vijf partijen werden door Wegberg gewonnen waardoor een afgetekende
eindstand van 1½ - 6½ moest worden genoteerd. Een nederlaag die natuurlijk roept om
revanche wanneer komend jaar in Wegberg wordt gespeeld. Hopelijk is de opkomst dan
weer net zo hoog als dit jaar.

feestavond
Een andere traditie is de jaarlijkse feestavond in juni en die vond ditmaal plaats in
uitspanning "Gitstapper Molen" in Vlodrop, waar onder een aangenaam zonnetje van
een barbecue werd genoten. De opkomst was hoog en er mag van een zeer geslaagde
avond worden gesproken, die zeker voor herhaling vatbaar is. Geheel tegen zijn
gewoonte was de fotograaf ditmaal wel aanwezig, wat enkele plaatjes voor het
nageslacht opleverde die (nog steeds) op de site te bewonderen zijn.

kersttoernooi
Op 17 december werd het veertiende kersttoernooi georganiseerd door De Postertoren
en evenals vorig jaar was er sprake van een behoorlijke opkomst. In totaal werd door
twintig spelers, waaronder elf leden, de strijd aangegaan in zeven snelschaakpartijtjes
van zeven minuten pppp. Wim de Louw had zich opgeofferd om de administratie te
verwerken en Karsten en Jacqueline hadden weer gezorgd voor de nodige smakelijke
hapjes. Toen rond de klok van elf uur de rook was opgetrokken kon oud winnaar (2010)
Narcis Sofic als winnaar worden genoteerd vóór oud-winnaar Rob Haarsma (2016) en
oud-winnaar Saul de Jongh (2017 en 2018).

