51e Jaargang Januari

Clubblad

2010

Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878
Geopend : Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag en zondag

8.00 -- 23.00 uur
9.00 -- 17.00 uur

Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates,
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna.

Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Copy- & Printservice, Grootformaat printen
flock cijfers & letters, documentverwerking
stanswerk, bedrukken Textiel, DTP
Achtergracht 14 – 16,Weesp
Tel : 0294 – 410882
maurice@dssweesp.nl / martijn@dssweep.nl

Leren schaken?
Beter leren schaken?
Dat kan bij de WSC !
Gratis !!!
Voor jeugd en volwassenen
Info : 414534
Of kom langs op dinsdagavond
(zie pagina 1)

3

Van de Voorzitter
Het eerste clubblad in het nieuwe jaar begint uiteraard met de beste wensen. Hoewel dit eigenlijk te
laat is, en uw voorzitter de meeste van u een hand heeft geschud geldt dit uiteraard ook voor
diegenen die wegens omstandigheden dit jaar nog niet op de club zijn verschenen. Via deze weg
wens ik dan ook diegenen heel veel beterschap, en hopende op een goede gezondheid voor de jaren
die nog komen gaan.
Via deze weg wil ik, namens alle leden van de Weesper Schaakclub, de WVGV feliciteren met de
plannen van de gemeente om per 1 mei 2010 te beginnen met de bouw van het nieuwe clubgebouw.
Er zijn jaren overheen gegaan maar nu gaat het er toch van komen.
De verwachting is dat per februari 2011 het gebouw af is, en dat ook de WSC daar dan zal kunnen
spelen.
De jeugdafdeling doet het prima. De jeugdleden zijn enthousiast en doen erg hun best om het
schaakspel onder de knie te krijgen. Onze jeugdleider, Melati Paat heeft met de geïnteresseerden
binnen de jeugdafdeling een bezoek gebracht aan het Max Euwe centrum. Niet alleen voor de jeugd
interessant, ook voor de senioren is het een bezoek waardig.
De interne competitie loopt lekker. Verrassende uitslagen blijven dit seizoen de gemoederen bezig
houden. Wie gaan er straks promoveren? En wie gaan er degraderen? De strijd is op dit moment
heftig op de 64 velden.
De spelers van het eerste achttal dat uitkomt in de externe competitie doen goed hun best om weer
te promoveren naar de eerste klasse in de onderbond SGA. Met nog maar 1 verliespunt ( de
wedstrijd tegen Volewijckers 1) staan we eerste in onze poule. Onze naaste concurrenten hebben
een puntje minder, dus hebben we alles in eigen hand.
De financiële perikelen blijven het bestuur bezighouden. Op het moment van schrijven is er een
positieve balans. We gaan proberen dit voort te zetten, en ook voor de volgende jaren dit vol te
houden.
De deelname van 54 spelers op het 31e Open Kampioenschap van de Stad Weesp was een mooi en
succesvol resultaat. Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat we dit deelnemersaantal gingen
halen, echter dankzij de inhaalrace van aanmeldingen in de laatste week en nog een mooi aantal
aanmeldingen op de dag zelf bij de deur werd het een leuk bezet toernooi. Voor het volledige
verslag, inclusief eindstand verwijs ik u graag door naar één van de volgende pagina’s in dit
clubblad, of naar het verslag op onze website www.weesperschaakclub.nl.
Inmiddels heeft mij het bericht bereikt dan onze redacteur aan het einde van dit seizoen zal gaan
stoppen met de redactie van het clubblad. Daarom via deze weg, de oproep om eens na te denken
of de redactie van het clubblad iets voor u is.

Ariën Hooimeijer

17 januari 2010
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Externe Competitie: WSC 1 - VAS 9
WSC 1 – VAS 9 gespeeld op 3 november 2009:
1z
2w
3z
4w
5z
6w
7z
8w

Hans Wijnand
Dave van der Kist
Peter Wijnand
Dick Spel
Hakim Zoubaa
Wim van Spengen
Harry Boom
Andre Ottenhoff
----------------------WSC 1

1963
1619
1906
1794

1635
1484

1-0
1-0
1–0
1-0
1-0
1-0
½-½
1–0

Midoen Pijloo
Fario Schram
Gunnar Lapoutre
Farahdiba Pijloo
Quincy Wekker
Enno Willigendael
Anurakt Scheepers
Ayanda Schram
--------------------7½–½
VAS 9

1554
1521
1384
1360
1292
1410

Net als bij onze vorige tegenstander Caissa 12, zaten er bij dit team veel spelers die het laatste
seizoen in de 4e klasse hadden doorgebracht (in VAS 10). En ook deze spelers hadden geen
promotie weten te bewerkstelligen zodat ze er nu achter komen dat de 2e klasse toch wat te sterk
is. Erg vreemd deze gang van zaken.
Ook opmerkelijk was dat dit team vrijwel geheel, op Scheepers na, uit jeugdspelers bestond.
Waarschijnlijk waren er daarom ook een stuk of 5 begeleiders meegekomen.
Nadat een centrumafruil verkeerd afliep voor wit en hij slechts 2 pionnen terugkreeg voor een
(waarschijnlijk) onbedoeld stukoffer, sneed Hans in een Italiaanse opening als een mes door de witte
stelling. Op de 24e zet gaf hij mat.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tR-+-zp-vlp'
6-+-+-zpp+&
5+p+-+-+-%
4-+p+-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-vL-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+l+Q+pzp-'
6pzp-+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4P+-+PzP-+$
3wqLzP-+-+R#
2-+P+N+PzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Dave heeft tot nu toe nog weinig bereikt.
Hij dreigt met Tb7 de b-pion te winnen, maar zijn
tegenstander is aan zet en weet niets anders te
verzinnen dan Tb8 waarna wit de e-pion kan inpikken.
Er is echter een oplossing voor dat probleem:
Lh6 31.g3 ook op andere dekkingen als Ld2 of Lg3 volgt
hetzelfde antwoord e5! 32.fxe5? Le3+.
Door deze truuk hoeft zwart zijn e-pion niet op te geven
en blijft de stelling ongeveer gelijk. Na de tekstzet werd
zwart langzaam weg getikt, ondermeer vanwege zijn
zwakke b-pion. Op de 57e zet gaf hij op.

Wit heeft al vroeg een kwaliteit verloren, maar heeft wel
druk op mijn koningstelling.
Ik heb nu op d7 laten inslaan om met Lxe4? te kunnen
vervolgen. De partij ging verder met 23.Dd4! nu staat
pion g7 gepend, Lh7 is dus verplicht, maar ik ben dan
wel mijn positionele voordeel kwijt. Veel beter was Tcd8!
waarna 23.Dxb7 niet kan vanwege Td1+ 24.Pg1 Dc5 en
mat is onvermijdelijk. Ook 23.Dc7, om de zwarte dame
van c5 af te houden, is niet voldoende, bijv. Dc1+
24.Pg1 Lxe4 25.Lc4 anders volgt Df1 en Td2 Td2
26.Tg3 Dxc2 27.Lf1 Db1 enz.
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Hakim wist te profiteren van de foutjes van zijn opponent en mocht na zijn 36e zet een
welverdiende overwinning bijschrijven.
Dick staat agressief opgesteld op de koningsvleugel en
dreigt met 31.f6 de zwarte stelling op te blazen. Er komt
voor zwart daarom maar 1 zet in aanmerking, zelf f6
spelen. Haar stelling is dan goed te verdedigen, bijv.
31.Tg3 Ta4 32.Pxd6 een remisecombinatie die zwart
kan weigeren met Txb4 of aannemen met Dxd6
33.Txg7+ Kxg7 34.Dg6+ Kh8 35.Dxh6+ Kg8
36.Dg6+ en remise. Er werd echter Ta7?? gespeeld en
na 31.f6 was de partij over.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-wqpzp-'
6-vl-zp-+-zp&
5+p+PzpP+Q%
4-zP-snN+-+$
3+-+R+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+L+-+RmK-!
xabcdefghy

Op bord 6 speelde de zet f6 ook een belangrijke rol: was deze zet hier verplicht, in de volgende
stelling had ze het beste achterwege kunnen blijven.
Wim bereikte deze stelling na zijn 12e zet Pe5. Het is
duidelijk dat wit goed staat en dat zwart op de
koningsvleugel moet rokeren, ondanks alle witte stukken
die daar op gericht zijn. Zwart speelde echter f6?? en
kon na 13.Dh5+ eigenlijk al opgeven.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6n+pwqp+-+&
5+-+nsN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+PvL-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Misschien ben ik de laatste die dat mag zeggen, maar als
je van plan bent om een zet als f6 te spelen in zo’n
stelling, moeten alle alarmbellen in je hoofd beginnen te
rinkelen. Dat dit niet gebeurd is mogelijk te wijten aan
een combinatie van jeugdige overmoed en onervarenheid.

Harry gaf remise in een stelling die hem nog genoeg mogelijkheden bood voor het volle punt. Het
idee van een welverdiend gelijkspel is wellicht onweerstaanbaar voor onze remisekoning.

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+N+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

Wat is hiervan te zeggen? Zwart speelde op de 4e zet
Dh4 in een schotse partij.
Lev Gutman heeft hierover een heel boek geschreven.
Wit heeft het niet helemaal goed aangepakt, waardoor
zwart nu alleen maar de dames hoeft te ruilen en op c6
slaan voor een pluspion, al is het een dubbele.
De volgende zet verzin je niet zou je zeggen, maar toch
kwam ze op het bord: Lb4+?? 7.Pxb4. Op de 17e zet
werd zwart mat gezet en kon André alsnog een interne
partij spelen.
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Interne Competitie: Eindstand Periode 1

Bert Hoetmer wint groep 2 met 100 % !
Achter Bert Hoetmer pakte Ewout Ahlheid knap de tweede plaats en hij promoveerde. Hans Frielink
die de vorige periode net geen derde werd , werd het ditmaal net wel. Micha Pfeiffer viel wat tegen
en werd slechts vierde. Omdat Hans liever niet promoveerde en Micha liever wel heeft het bestuur
eenmalig besloten dat Micha promoveert. Cor Roetman moest helaas halverwege stoppen wegens
ernstige ziekte. Dirk Kamperman konden we verwelkomen als nieuw lid en hij werd 7e.
Peter Wijnand werd weer winnaar van groep 1 vlak voor Dave die de laatste ronde verhinderd was.
Willem Blijstra had een slechte periode en werd laatste. Ondergetekende maakte driemaal een
blunder en degradeerde daardoor weer. Michel Weenink degradeerde als derde vanwege veelvuldige
afwezigheid.Henk Peperkamp wist zich te handhaven zonder een partij te winnen.
Van alle spelers deed André Ottenhoff het relatief het beste met een stijging van zijn interne ELOrating van 62 punten.
Klaas Siewertsen
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Gewonnen staan of winnen
Gewonnen staan of winnen, een wereld van verschil (voor mij althans). In de eerste periode van dit
seizoen ben ik ternauwernood aan degradatie ontsnapt, terwijl ik in 7 van de 11 partijen een
gewonnen stelling heb gehad. Wat bedoel ik met “een gewonnen stelling” eigenlijk? Ik gebruik het
criterium de stellingswaardering van een schaakprogramma is groter of gelijk aan 1,75. Dat is dus
bijna twee pionnen voorsprong of een pion en een veel betere stelling. Dat die aanname heel goed
voldoet blijkt als je de computer zo’n stelling tegen zichzelf laat uitspelen. De kleur met de
voorsprong wint dan altijd. Gewonnen staan is dus geen subjectieve maar een echt objectieve
vaststelling. Nu mijn wederwaardigheden:
Partij nr 1 Deze had plaats tegen een gerenommeerde tegenstander, ik had wit en dit stond op het
bord…

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+pzpqtr-zpp'
6p+p+-zpl+&
5+-+-sn-+-%
4-+-+P+P+$
3+-sNP+-+P#
2PzPP+QzP-+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6P+-+-+-+&
5+PtR-+-+p%
4-+-trp+pzP$
3+-+-+p+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7+-zpp+pzpp'
6p+-wq-+-+&
5snpvlNzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+L+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

f2-f4 had nu gewoon een stuk gewonnen want het paard
kan alleen terug naar f7 en dan volgt f5 en de loper gaat
verloren, ik deed echter Lf4 en mijn gerenommeerde
tegenstander won de parij uiteindelijk met een mooie
aanval over de h-lijn die in een matcombinatie eindigde.
Partij nr 2, ik had weer wit, dit werd remise met een
stellingsvoordeel van 1,10 voor mij, maar dat reken is
dus niet als “gewonnen gestaan”.

Partij nr 3: ik had zwart en bood remise aan, maar mijn
voordeel is hier wel 3,91 dus gewonnen gestaan, bijv
met Ta4, gevolg door Ta1, maar ja het was al laat…

Partij nr 4 , met wit.
Ik speelde hier d3, maar dat was één vakje te
bescheiden, er zit een combinatie in met groot voordeel
nl d4, maar die zie je niet zo makkelijk geef ik toe. De
computer geeft 9 d4 Lb6 10 de5x Dc6 11 Pd4 Ld4x 12
Dd4x met voordeel 2,59, winnend dus.
Partij nr 5, met zwart. Deze partij werd na 15 zetten
remise gegeven omdat mijn tegenstander plotseling weg
geroepen werd.
Partij nr 6, met zwart. Dit werd een rustige remise partij.
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zpkzp-+p+-'
6-zp-zp-tR-+&
5+P+-sn-+-%
4-+P+PsNP+$
3wq-+L+-+P#
2-+-wQ-+K+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Partij 7, met wit.
Ik stond een vol stuk voor maar gaf toch remise omdat ik
niet direct zag hoe ik verder moest, en de zwakte op h3
niet vertrouwde, ondanks mijn voordeel van 2,93
Partij 8, dit werd een normale remisepartij
Partij 9, dit werd een normale verliespartij
Partij 10, ik verkeerde in degradatiegevaar en nam geen
risico. Remise zou voldoende zijn, gelukkig bereikte ik
een gewonnen stelling waarin ik remise aanbood en
verkreeg.
Zes punten hadden dus binnen mijn bereik gelegen,
maar het werden er vier.

Maar nu de tweede periode, vol goede moed begon ik er aan, ik bereikte in de eerste partij

(met zwart) de volgende prachtstelling waar later een geforceerd mat in 6 zetten bleek te zitten. Het
begint met het loperoffer op f2

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-zpl+-%
4-+P+-+-+$
3+PsN-+-+P#
2PvL-zP-zPP+"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

Achter het bord vermoedde ik al zoiets, maar ik kon het
niet berekenen. De partij werd remise, bah!

In de tweede partij begon de psychologie een rol te spelen, ik bereikte de volgende stelling:

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+l+pzpp'
6p+nvlp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLvLN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

En ik dacht zoiets van vorige keer een loperoffer ten
onrechte niet gedaan, dat zal me geen tweede keer
gebeuren en speelde dus Lh7x en dacht daarbij: na
Kh7x, wat mijn tegenstander deed, doe ik
Pg5+ en dan gaat ie na Kh8 mat, na Kg8 moet ie zijn
dame geven, na Kh6 speel ik Pf7 met aftrekschaak en
damewinst en na Kg6 VIND IK WEL WAT. Maar er is niks,
ik deed op het laatst Pe4, zag er goed uit maar is niks,
hij deed Lh2x+ (koekje van eigen deeg) en stond
gewonnen. Na nog een zet of 7 gaf ik het met twee
stukken achter maar op. Welke les is hier nu uit te
trekken? Antwoord: geen enkele, soms moet je je intuitie
volgen en soms niet. Ikzelf doe het altijd weer fout.

Johan Cruijf biedt echter troost: “ze kenne niet van je winnen, maar jij ken wel van ze verliezen”.

Henk Peperkamp
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Externe Competitie: Volewijckers 1 - WSC 1
Volewijckers 1 - WSC 1 gespeeld op 2 december 2009:
1w
2z
3w
4z
5w
6z
7w
8z

Dave van der Kist
Hans Wijnand
Peter Wijnand
Dick Spel
Wim van Spengen
Andre Ottenhoff
Hakim Zoubaa
Harry Boom
----------------------WSC 1

1619
1963
1906
1794
1484
1635

½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
1–0
4–4

Mark van Beurden
1929
Dennis Heisen
1705
Richard Lindeman
1795
Bart Janssen
1781
Jeroen de Nood
1754
Peter Ruiter
1720
Glen Macdonald
1730
Jan Hamstra
1518
--------------------Volewijckers 1

Dave speelde aan het eerste bord achteraf een cruciale partij. Uit een vrij kleurloze Franse
verdediging kreeg hij een iets betere stelling. Bij de stand 3 – 1 in ons voordeel bood hij remise aan.
Met het oog op de vooruitzichten van de andere borden een volkomen verantwoord aanbod. Zijn
tegenstander zei geen ja of nee, maar ging gezellig aan de bar een biertje drinken. Alleen zijn klok
liep verder. Pas toen enige WSC-ers hun voordeel verloren zagen gaan accepteerde hij de remise en
stelde daarmee de 4 – 4 stand veilig. Reglementair niets aan de hand, maar wel slim.
De tegenstander van Hans speelde een soort Trompowsky met 1.d4 d5 2.Lg5. Een voordeel is dat de
benodigde openingskennis gereduceerd wordt, maar veel initiatief hoeft wit dan niet te verwachten.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+psnl+-%
4-+-zP-zP-vL$
3+-zP-zP-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart heeft net een paard op e5 geslagen. Na 11.fxe5
Pe4 12.Lxe7 Dxe7 is de stelling gelijk. Wit speelde echter
10.Lxf6?. Deze fout strafte Hans op leerzame wijze af.
I.p.v. het sjabloonachtige Lxf6 sloeg hij met gxf6 terug.
Wit moest daarna kiezen tussen pionverlies of een
slechte pionnenformatie. Hij koos voor het eerste met
11.fxe5 fxe5 12.Pf3 e4 13.Pe5 Ld6 nu dreigt er nog
een verzwakking 14.Pg4 Dg5 15.Le2 Lxg4 16.Lxg4
Dxe3+ 17.De2 Dxe2+ 18.Kxe2 Tg8 19.Th3 Ke7
20.g3 f5 21.Taf1 Taf8 22.Ke3 h5 er dreigt h4. Wit zag
niets beters dan 23.Tf4, maar kon na Lxf4 alleen nog
even doormodderen en moest na de 31e zet de vlag
strijken.

Peter speelde de Tarrasch in het Frans en moest een scherpe variant met f6 bestrijden. Met zwart
speelde hij kortgeleden deze variant zelf, echter met minder goed gevolg. In deze partij vond zwart
wel een goede verdediging tegen het standaard kwaliteitsoffer, maar ging daarna ook in de fout.
Over en weer lieten ze kleine steekjes vallen, maar doorslaggevend waren deze niet. Na 42 zetten
bood wit remise aan hoewel hij een kwaliteit en een pion voor stond. Hij had echter veel minder tijd
op de klok en zag zo gauw geen goede voortzetting.
Zelf verdedigde ik me in het tweepaardenspel (in de nahand) met de zgn. moderne variant,
inmiddels ook al met baard. Wanneer wit zich hierin niet actief genoeg ontwikkeld komt hij snel in
slecht weer terecht. En aldus geschiedde, met slechts 1 pion van het bord stond wit al gauw
hopeloos verloren. Op de 19e zet gaf hij daarom de ongelijke strijd maar op.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+l+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+pzP-wQ-%
4-sn-+-zP-+$
3zP-sNL+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Zwart offert hier met Txc3 een kwaliteit. Waarschijnlijk
impulsief, maar ook Wim kon alle consequenties van dit
offer achter het bord niet doorrekenen. Hij weigerde het
aanbod. Begrijpelijk, 18.bxc3 Pxd3 19.Txd3 Dxa3 ziet er
gevaarlijk uit, maar de tegenstoot 20.Tg3 g6 21.Dh6 f5
22.c4 Db4+ geeft een nagenoeg gelijke stelling. De partij
ging verder met 18.axb4 Dxb4 19.Taf1 Lb5 20.Lxb5
Dxb5 21.Kc1? hier had wit met f5 wat meer weerstand
kunnen bieden Tc6 22.Tf2?! Tf3 Tfc8 23.Tdd2? c3 is
hardnekkiger, maar uiteindelijk ook niet genoeg om de
partij te kunnen redden Da4 24.Kb1 Ta6 25.c3 De4+
26.Tc2 De1+ 0-1

1.e4 e5 2.d4 is kennelijk geen alledaagse kost voor André. Hij reageerde te passief en speelde
daarmee recht in het straatje van zijn tegenstander. Op de 12e zet liet deze weliswaar een direct
winnende voortzetting liggen, maar behield wel de betere stelling. Hij ruilde de dames, won 2
pionnen en kwam in een gewonnen eindspel terecht. Velen zouden de partij al opgeven, maar niet
André. En dat was goed voor ons, want wit begon toen geweldig te knoeien.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-+p+-%
4-+P+k+p+$
3+Pvl-vL-zP-#
2-+-+K+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hier speelde André de grafzet Ld4?? i.p.v. bijv. Le5. Wit
had dit direct kunnen afstraffen met 40.Lxd4. Het
pionneneindspel is gemakkelijk te winnen omdat, zo
gauw als zwart zich naar c3 of de koningsvleugel spoed,
wit met c5 een vrijpion kan creëren. Het ging echter
verder met 40.Ld2?? b6 41.Lb4 Lg1 42.Lc3? na Le1
heeft hij nog steeds een gewonnen stelling Lxh2 43.Kf2
als wit dacht hiermee de loper te kunnen vangen komt
hij bedrogen uit f4 44.gxf4 Lxf4 45.b4?? hiermee
verandert de stelling van gelijk naar verloren Kd3 0-1

Harry speelde een Koningsindische verdediging waarbij wit lang rokeerde. Zwart hoort dan op de
damevlaugel aan te vallen terwijl wit zijn heil moet zoeken aan de andere kant. Harry werd echter
zelf actief op de koningsvleugel door f5 te spelen. Hij won weliswaar een pion door een foutje van
zijn tegenstander, maar zijn stelling werd hierdoor wel moeilijker te verdedigen. Bovendien
worstelde hij met een oude-knarren probleem, de tijdnood. Hij weigerde om sneller te gaan spelen

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+k+p'
6-+p+-zpp+&
5zP-+-+-+-%
4PzppzP-sn-+$
3+-+-+-sN-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

Het Frans was populair deze avond. Hakim koos voor de
afruilvariant en speelde hier 29.c3?. Geen eenvoudige
stelling, de juiste voortzetting was echter 29.Te1 Ta8
30.Pe4 Txa5 31.Pc5 Pd5 32.Tb1 Ke7 33.Ke1 en er is niets
mis voor wit. De partij ging verder met b3. Met deze
gevaarlijke pion moet wit rekening blijven houden. Maar
ook zwart liet steekjes vallen: 30.a6 Ta8? enige
voorbereiding is op z’n plaats met b2 31.Tb1 Pd3 32.a7
f5! (het paard mag niet naar e4 als de toren van de e-lijn
verdwijnt) en zwart kan eindelijk de pionnen op de a-lijn
gaan opeten 31.Pe4 Ke7 32.Pd2 Txa6 33.Pxc4 en wit
leeft nog. Door twee grote fouten ging wit eerst van een
gelijke naar een slechtere stelling en daarna naar een
verloren partij.

Hoewel het er in het begin goed voor ons uitzag is 4 – 4 niet zo’n slechte uitslag en geeft de
verhoudingen goed weer, ook met een oog op de gemiddelde rating van de Volewijckers.
Dick Spel

Spelregelquiz
Ben je goed op de hoogte van de spelregels van het schaken? Zou je natuurlijk wel moeten zijn als
je veel wedstrijden en toernooien speelt, want dan heb je elke keer met die regels te maken. En dan
moet je ook nog even weten dat er verschillen zijn tussen de FIDE-regels voor de ‘gewone partij’ en
de regels voor het versneld uitspelen, rapidschaak en snelschaak! Sommige regels zijn vrij goed
bekend, andere regels zijn geheel onbekend of daar weet men het fijne niet van. In deze quiz kan je
jouw spelregelkennis testen. Bij de antwoorden staat vaak iets uitgebreidere informatie, zodat je de
‘gaatjes’ in je kennis kan opvullen. We uit van de ‘gewone’ FIDE-regels voor het schaakspel ( maart
2009 ). Wat is het juiste antwoord bij de vraag? ( soms zijn er meerdere goede antwoorden! )
1. Noteren van een schaakpartij is verplicht omdat :
a) je partij niet kunt naspelen
b) dat in de FIDE-regels staat
c) jouw partij gepubliceerd wordt in het clubblad
2. De notatie :
a) moet altijd zichtbaar zijn voor de arbiter
b) hoeft niet uitgevoerd te worden wanneer je tegenstander dat ook niet doet
c) mag extra notities bevatten betreffende de partij
3. Je raakt een stuk van je jezelf aan om het recht te zetten en je hebt daarvoor ‘j’adoube’
gezegd, dan :
a) moet je met dat aangeraakte stuk zetten
b) geef je de partij op
c) mag dat volgens de FIDE-regels
4. Je hebt een zet uitgevoerd als :
a) je het stuk losgelaten hebt en de klok hebt ingedrukt
b) je de klok hebt ingedrukt en de zet genoteerd hebt
c) je het stuk losgelaten hebt
5. Een partij is remise als :
a) iemand mat staat
b) je dat overeengekomen bent
c) er 40 zetten niets is geslagen en geen enkele pion is gespeeld
6. De schaakklok staat :
a) altijd rechts, zodat het publiek de klok goed kan zien
b) aan de kant die de arbiter wil om goed overzicht te hebben
c) aan de kant van het bord die de zwartspeler wil
7. Je bent in grote tijdnood en de arbiter noteert de zetten. Hij mag :
a) zeggen hoeveel zetten er gedaan zijn (alléén als je erom vraagt!)
b) niets zeggen, totdat er een van beide vlaggen is gevallen
c) je erop wijzen dat je de klok bent vergeten in te drukken
8. Remise aanbieden doe je :
a) direct na uitvoeren van je zet
b) als je daar zin in hebt
c) als je aan zet bent
Vervolg op de volgende pagina

9. Als iemand een onreglementaire zet doet dan :
a) moet de arbiter – als die het gezien heeft – ingrijpen
b) mag een toeschouwer de spelers daar op wijzen
c) is de partij remise
10. Als iemand een stuk van de tegenstander aanraakt dan :
a) krijgt hij 2 strafminuten
b) is hij kleurenblind
c) moet hij dat slaan (als het kan)
11. Iemand biedt remise (hij is aan zet maar weet geen plan te verzinnen), je kan :
a) dat aannemen
b) het weigeren
c) eisen dat hij eerst nog een zet doet en dan beslissen
12. Als je 3x dezelfde stelling wilt claimen dan moet je :
a) de zet uitvoeren, de klok stil zetten en de arbiter erbij halen om de claim te laten controleren
b) de zet noteren waardoor voor de 3e keer dezelfde
stelling op het bord gaat komen, zet de klok stil en maak je claim bekend bij de arbiter
c) de tegenstander via de notatie duidelijk maken dat de stelling voor de 3e keer op het bord komt,
bij verschil van mening speel je verder
13. Een speler hoeft niet meer te noteren als hij :
a) minder dan 5 minuten over heeft (4 minuut en 59 seconden)
b) geen zin meer heeft
c) als zijn tegenstander dat ook niet meer doet
14. Als beide spelers ‘door de vlag zijn gegaan’ dan :
a) is het remise
b) gaan ze gewoon verder
c) moet men vast stellen welke vlag eerst viel
15. Indien je bij de rokade eerst de toren aanraakt dan :
a) moet je met die toren spelen, maar mag je niet rokeren (als het opzettelijk gebeurde)
b) bepaal jezelf wat je wil doen
c) mag je gewoon rokeren (als het per ongeluk gebeurde)
16. Je zet mat, maar net voordat je de klok kan indrukken valt je vlag, dan :
a) heb je verloren (door de tijd)
b) heb je gewonnen (mat beëindigt direct de partij)
c) ligt de beslissing bij de arbiter (hopelijk is die aardig!)
17. De arbiter dient :
a) erop toezien dat de FIDE-regels goed nageleefd worden
b) de klok niet te vervangen bij een kennelijk defect
c) niet in te grijpen in een partij
18. Je tegenstander vergeet de klok in te drukken, dan :
a) je drukt eigenhandig de klok in
b) je mag wachten met het doen van je zet totdat hij de klok heeft indrukt
c) mag je hem daarop wijzen
Vervolg op de volgende pagina

19. Je hebt – volgens de arbiter – ten onrechte remise geclaimd volgens 3x dezelfde
stelling of de 50-zettenregel, dan moet :
a) de arbiter de partij verloren verklaren als je inmiddels door de vlag bent
b) de arbiter jouw tegenstander er 3 minuten bij geven
c) je onder protest verder spelen
20. Je tegenstander heeft meer dan 5 minuten, maar noteert niet meer :
a) je stopt zelf ook met noteren
b) je claimt de partij
c) wijs je tegenstander er op dat hij moet noteren en laat eventueel de spelregels zien

Opgave:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+l+-+q+-'
6L+-+-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-tR-+pmkPzp$
3+p+-+-+P#
2-wQ-zP-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kijk voor de oplossingen op pagina 19 & 20
Ariën Hooimeijer
Met dank aan Eddy Sibbing (Clubblad BSG)

Wit geeft Mat in 2

Jeugd: Snelschaken 2009-2010
GROEP 1
1. Sietse Couperus
2.Kolya Klinkenberg
3.Siebren Bierma
4.Niels van Hese
5.Maurice Schoonderwoerd
6.Jelle Couperus

Ronde 1
4 uit 5
3 uit 5
3 uit 5
2 uit 5
2 uit 5
1 uit 5

Ronde 2

Ronde 3

Totaal

In de 1e groep gaan de jongste 2 aan kop Sietse Couperus en Kolya Klinkenberg gevolgd door
Siebren Bierma
GROEP 2
1.Quinten Bouwens
2.Bas Nijmeijer
3.Reggie Karssiens
4.David Groot
5.Frank Groot
6.Nigel de Wit
7.Rachelle Bouwens

Ronde 1
5 uit 6
5 uit 6
4 uit 6
3 uit 6
2 uit 6
2 uit 6
0 uit 6

Ronde 2

Ronde 3

Totaal

In groep 2 gaan er 2 aan de leiding Quinten Bouwens en Bas Nijmeijer als 3e heel verrassend Reggie
Karssiens
Op 9 Maart is ons Jeugdtoernooi met Oosten-Toren
De avond duurt dan tot 21.00 uur, dat is wat langer als de normale schaakavond. Ik hoop dat ze
allen mee mogen doen

Jeugd - Interne Competitie: Eindstand Periode 1

Senioren - Externe Competitie: WSC 1 - ADA '04 1
Na twee overwinningen en het gelijke spel tegen de Volewijckers in de vorige ronde, was het tijd om
ADA ’04 uit Ouderkerk aan de Amstel te bestrijden. ADA ’04 is een jeugdclub, die in de SGA
meespeelt met een mixteam van trainers/begeleiders en jeugdtalenten. Zeker op de bovenste
borden kwamen ze met een sterke opstelling, dus het zou spannend worden.
Na de aftrap door wedstrijdleider Ariën konden we beginnen. Hier volgt een live-verslag, voor het
geval u niet in staat was het team als supporter aan te moedigen.
Harry met zwart op 7 stelt zich veel actiever op dan wit en bereikt na slechts 11 zetten een
comfortabele positie:

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2zP-zPN+PzPP"
3-zPNwQP+-+#
4+l+P+-+-$
5-+-zp-zp-+%
6+-sn-zpp+p&
7pzpp+-wq-+'
8tr-vlk+-+r(
xhgfedcbay

Harry staat sterk in het centrum, heeft een prachtige
halfopen b-lijn en een gevaarlijke loper op g4 om de
zwakke witte velden rondom de witte koning aan te
vallen. Wit kan daar weinig tegenover stellen en zal
moeten proberen de stelling gesloten te houden, omdat
anders het zwarte loperpaar doorslaggevend kan worden.
Na bijvoorbeeld een solide voortzetting als 11. .... Lf8-e7
12. Kg1-g2 0-0 13. h2-h3 Lg4-e6 staat zwart prima en
kan zwart de doorstoot d6-d5 gaan voorbereiden.

Harry koos voor een snellere (en riskantere) weg door vanuit de diagramstelling direct de truczet
11. .... d6-d5 te spelen. Hier had wit voor de gevaarlijke variant 12. e4xd5 cxd5 13. De3xe5
Dc7xe5 14. Pf3xe5 Lg4xe2 15. Tf1-e1 kunnen kiezen, maar ook dat is speelbaar voor zwart. De
partij verliep als volgt (na 11. .... d6-d5): 12. c2-c3? (12. c3xd4 c6xd4 13. Pe2xd4 e5xd4 14.
Pf3xd4 Le7 en zwart wint) d5-d4 13. De3-d2 Lg4xf3 en na nog 7 zetten gaf hij met de dame mat
op g2. Het eerste punt is binnen!
Eén bord daarnaast heeft Micha al snel 2 pionnen gesnoept en heeft na uitstekend spel een riant
uitzicht:

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-zp-mkpzp-'
6p+-vl-+-zp&
5+-+-snP+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wel een lastige keuze tussen of de h-toren ontwikkelen
naar de e-lijn of snel stukken ruilen (meestal gunstig als
je voor staat!). Micha koos voor het eerste, maar had
met eerst ruilen (18. Lf4xe5 Ld6xe5 19. Th1-e1) zeer
groot voordeel behaald. De penning is dan veel
gevaarlijker, er dreigt al direct f3-f4.
Er volgde vanuit het diagram: 18. Th1-e1 Ke7-f6 (?
Hier was f7-f6 beter om iets tegengas te geven in het
centrum) 19. Pc3-e4+? Kf6xf5 en zwart leefde weer.

In plaats daarvan had 19. Pc3-d5+! de e-lijn niet geblokkeerd en een stuk gewonnen na 19. ....
Kf6xf5 20. Lxe5 Lxe5 21. g2-g4+ en 22. Txe5.

17 zetten later is het fout gegaan voor Micha (zie
diagram hiernaast).
Wit heeft zojuist 36. e5-e6 gespeeld, maar ook zwart
staat actief en kan eerder mat zetten. Na 36. .... Tf2-c2+
37. Kc1-d1 Tc2-g2!! heeft wit geen schaak op g7 en de
toren op h7 moet gedekt blijven, zodat de toren van d7
niet zonder torenverlies terug kan om mat door de
zwarte torens te voorkomen. Gelukkig voor Micha zag de
tegenstander dit niet en speelde vanuit het diagram 36.
.... Tb2xa2?? 37. Td7-g7+ Kg8-f8 38. e6-e7+ en wit
won snel.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zpR+-+R'
6-+-+P+-zp&
5zp-+-+-+P%
4-+-+p+-+$
3+-zP-+-+-#
2Ptr-+-tr-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

Met een lekkere voorsprong van 2-0 kijken we naar het bord van André (laten we maar geen
diagram doen) en schrikken ons een hoedje. Hoe kan die vriendelijke man met al 2 uit 2 op zijn
naam zo verschrikkelijk verloren staan. Daar komt nog een paard zijn stelling inspringen en verliest
hij zijn dame of gaat mat. Dus opgegeven.
Hans op 1 speelt weer zijn geliefde italiaanse opening, waar de witspeler op zet 16 met een nieuwtje
komt. Dat hij daarmee zijn ontwikkeling verwaarloost en de koning blootstelt aan twee vernietigende
lopers deert hem zo te zien niet. Hans denkt daar anders over en 5 zetten later kan wit opgeven na
een bijna onverdedigbare koningsaanval. Voor Hans 4 uit 4 alweer, wie houdt dat bij?
Het staat nu 3-1 en het ziet er dus goed uit. Eens bij Dave kijken, die tenslotte behoorlijk in vorm is
de laatste tijd. Aha, hij kan met zijn witte dame op zet 10 een pionnetje pikken op e7 en doet dat
inderdaad. Zijn tegenstander beweerde na de partij dat dit nog bekend was en er is inderdaad één
referentiepartij waarin zwart zelfs een toren wint. Gelukkig verdedigt Dave zich beter, maar kan
kwaliteitsverlies niet vermijden. 10 zetten later staat het zo:

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+pvlp'
6-+Ntr-+p+&
5+-+-+-+-%
4n+-+-+-+$
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Wit is aan zet, staat de kwaliteit nog steeds achter, maar
heeft nog goede rommelkansen. Met 20. Pc6xa7 kan wit
de a-pion opruimen en na 20. .... Pa4xb2 21. Pa3-b5
blijven de stukken voorlopig op het bord en kan de witte
a-pion misschien gevaarlijk worden. Dave koos voor het
minder actieve 20. Pc6-d4 en verloor de partij tegen
een goed spelende tegenstander.
Daarmee staat het 3-2 en stijgt de spanning behoorlijk,
met Peter, Dick en Wim allemaal in complexe stellingen.

Dick heeft zijn tegenstander met sterk
aanvalsspel helemaal weggedrukt. Dat
zwart hier Tg8xg3 speelt is begrijpelijk
en praktisch zijn enige kans. Na 22.
h2xg3 e5-e4 23. Le2 hebben we
vertrouwen dat Dick dit gaat winnen.

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+PzP-+-+-"
3P+-+-+NtR#
4+-zpP+P+-$
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xhgfedcbay
Wim staat op bord 5 praktisch gelijk (zie
hierboven), maar besluit eens flink op de
witte koningsstelling te beuken met de
pionnen. Maar staat na 36. ... f4-f3 37.
De6xf6 Th8-g8 (Th8xh3!?) 37. Df6xf3
ineens 2 pionnen achter!

Ondertussen is Peter tegen een (voorbereid?) nieuwtje van zijn sterke tegenstander aangelopen en
zit hij positioneel in de problemen. Als dat maar goed afloopt! Aangezien Peter nog wel even bezig
is, eerst eens kijken hoe de andere borden gaan.

Wim heeft ondertussen zoveel druk gezet
dat zijn tegenstander volledig de weg
kwijt is. Zwart heeft zojuist 42. ... Db4e1+ gespeeld en wit verdedigt foutief. Na
43. Dd3-f1 De1xe4 44. g4-g5 Tg8-h8
is het helemaal uit: 45. Df1-g2 De4b1+! (nog beter dan De4-e1+) en wit
geeft op. Het staat nu 5-2!!

Dick heeft het uitstekend uitgespeeld. In
onderstaande stelling (met zwart aan zet)
gaf zijn tegenstander op, het witte
voordeel is overweldigend. En voor wie
het bijhoudt, ook Dick staat nu op een
overtuigende 4 uit 4! De klasse straalt er
van af, de vorm is grandioos en vul verder
zelf maar in.
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Ondertussen heeft Peter zich van een mindere stand terug geknokt naar licht voordeel en focust zich
op de zwakke e4-pion van wit. Met nog een slordig kwartiertje op de klok pakt hij dat helaas iets te
agressief aan met zijn Dame, die daardoor in de problemen komt en alleen via een kwaliteitsoffer is
te redden. Peter verdedigt zich daarna taai, maar de ADA speler is te sterk om dat nog uit handen te
geven.
Met deze 5-3 overwinning, tegen een sterker team dan je misschien zou denken, is een volgende
stap gezet naar de hoofdprijs aan het eind van het seizoen. Zeker omdat de Volewijckers verrassend
verloren van BRON. We staan nu één matchpunt los, dus er is nog werk aan de winkel in de
komende wedstrijden.
Nog even de feiten op een rij:
WSC 1 - ADA '04 1 gespeeld op 19 Januari 2010:
1z
2w
3z
4w
5z
6w
7z
8w

Hans Wijnand
Dave van der Kist
Peter Wijnand
Dick Spel
Wim van Spengen
Andre Ottenhoff
Harry Boom
----------------------WSC 1

(Hans Wijnand, 20-01-2010)

1963
1619
1906
1794
1484
1635
1754

1
0
0
1
1
0
1
1

-0
-1
-1
-0
-0
-1
-0
–0

5–3

Walt Schagen
Bert Bodicker
Bas de Melker
Jaap van der Veen
Paul Sanou
Egbert Jansen
Rob de Melker
Casper van der Veen
--------------------Ada '04 1

1820
1880
1869
1679
1351
1281
1082

Antwoorden Spelregelquiz
De juiste antwoorden zijn vet en cursief gedrukt. Soms staat er een aanvullende uitleg. Op de site
www.schaakbond.nl (button ‘info’ en dan ‘reglementen’) kun je het FIDE-reglement (van maart
2009) downloaden.
1. b) dat in de FIDE-regels staat
2. a) moet altijd zichtbaar zijn voor de arbiter
3. c) mag dat volgens de FIDE-regels Natuurlijk mag je tegenstander vragen wat ‘j’adoube’
betekent (‘ik zet recht’), maar dat heeft niets met de spelregels te maken! Je mag ook ‘ik zet recht’
zeggen.
4. c) je het stuk losgelaten hebt
5. b) je dat overeengekomen bent (bij c) wordt natuurlijk de 50-zetten regel bedoeld
6. b) aan de kant die de arbiter wil om goed overzicht te hebben Bij snelschaaktoernooien
geldt meestal regel c), de officiële is echter b) met name om bij teamwedstrijden of toernooien alle
klokken goed te kunnen overzien.
7. b) niets zeggen, totdat er een van beide vlaggen is gevallen De arbiter (moet !) alleen een
gevallen vlag constateren en dan de spelers de notatie laten ‘bijwerken’ (de gedane zetten
herinneren en noteren), eventueel met behulp van de notatie van de arbiter. a) en c) zijn uit den
boze !
8. a) direct na uitvoeren van je zet Normaal moet je remise aanbieden als een zet gedaan hebt
en je klok nog niet hebt ingedrukt. Bied je remise aan op een ander moment dan is dat 1) niet
netjes en 2) ook nog geldig als nog een zet moet gaan doen. De tegenstander kan die zet afwachten
en dan alsnog jouw aanbod aannemen.
9. a) moet de arbiter – als die het gezien heeft – ingrijpen Het constateren van een
onreglementaire zet is zaak van de spelers en de arbiter, zeker niet als toeschouwer! Afhankelijk van
de onregelmentaire zet neemt de arbiter een besluit wat er moet gebeuren.
10. c) moet hij dat slaan (als het kan)
11. c) eisen dat hij eerst nog een zet doet en dan beslissen Alle antwoorden zijn mogelijk,
maar c) is mijn advies.
12. b) de zet noteren waardoor voor de 3e keer dezelfde Hoewel b) het enige juiste antwoord
is, kan het in de praktijk zo zijn dat je tegenstander ook doorheeft dat het zo is en direct accoord
gaat. Zo niet, dan gewoon volgens de regels : zie b).
stelling op het bord gaat komen, zet de klok stil en maak je claim bekend bij de arbiter
13. a) minder dan 5 minuten over heeft (4 minuut en 59 seconden) Noteren is verplicht en
pas bij minder dan 5 minuten mag je daarmee stoppen. De arbiter heeft als voorname taak om
daarop toe te zien.
14. c) moet men vast stellen welke vlag eerst viel Ten eerste moet men proberen te
achterhalen welke vlag als eerste gevallen is, mocht dat niet te achterhalen zijn, dan wordt de partij
voortgezet.
15. a) moet je met die toren spelen, maar mag je niet rokeren (als het opzettelijk
gebeurde) Een moeilijke regel, want hoe kan je zien of iemand iets opzettelijk doet of niet? (per
ongeluk de toren omstoten met je mouw is natuurlijk wel iets anders dan de toren in je handen
hebben!) Leer echter gewoon aan om eerst je koing te verplaatsen als je rokeert en dan je toren,
dan voorkom je dit probleem!
16. b) heb je gewonnen (mat beëindigt direct de partij) Net als pat is de partij bij mat direct
afgelopen, of je de klok wel of niet hebt ingedrukt, doet niet ter zake !
17. a) erop toezien dat de FIDE-regels goed nageleefd worden
18. c) mag je hem daarop wijzen c) is natuurlijk sportief, maar ook nodig! Het is volgens de
regels een plicht om de klok in te drukken en dat kan niet als de tegenstander ‘m nog niet heeft
ingedrukt.
19. b) de arbiter jouw tegenstander er 3 minuten bij geven Alleen b) is juist. Als je er zeker
van bent dat de arbiter je claim fout beoordeeld heeft moet je niet verder spelen en officieel protest
aantekenen ( bij hogere instanties).
20. c) wijs je tegenstander er op dat hij moet noteren en laat eventueel de spelregels zien

Opgave:
Wit geeft mat in 2
De oplossing van het probleem : Wat opvalt is dat de zwarte pion op e4 niet mag zetten omdat deze
gepend staat door de toren op b4. In die zin is de zet verrassend : d2-d4! Ontpent weliswaar de pion
maar niet helemaal. En passant slaan kan niet, omdat beide pionnen dan van de vierde rij
verdwijnen en zwart zichzelf schaak zou zetten. Maar opschuiven kan wel en dat is bovendien de
enige remedie tegen het dreigende Df2 mat. Zwart speelt dus e4-e3+! Waarna wit met 2.d4-d5! Het
schaak opheft en bovendien de zwarte koning mat zet.
Wat niet iedereen weet is dat het recht om en passant te slaan van invloed is op de regel dat iemand
remise kan claimen als drie keer dezelfde stelling is bereikt. Als een speler remise claimt wegens
drie keer dezelfde stelling, maar in de eerste van de die drie stellingen was er nog van en passant
slaan ( of het recht van rokade ) en dat recht is bij de tweede en derde keer niet meer, dan is er
sprake van een onterechte remiseclaim omdat de stellingen wezenlijk verschillen!
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SEIKO
BREIL
TISSOT
PANDORA
TI SENTO
DESIRÉE
TROLLBEADS
CHRISTINA
TW STEEL

EMAIL: info@hansluijer.nl
www.hansluijer.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Klaar met schaken..??
Heerlijke Hollandseen Buitenlandse kaassmaken
Laat het U smaken..!!
Slijkstraat 26 WEESP
Tel. 0294 – 412433
WWW.PRONKJUWEEL.NL

