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Van de voorzitter

Met plezier nodig het bestuur u uit voor de SCHAAKDAG op zaterdag 23 juni 
a.s. met Jop Delemarre. In de ochtenduren van deze Schaakdag is het de beurt 
aan de jeugd. Wie zin heeft om een kijkje te nemen of liever nog de handen uit 
de mouwen te schudden, is van harte welkom vanaf 9.30 uur. De jeugd kan zich 
aanmelden bij Kasha Gieben. Het programma voor de senioren duurt van 14.00 
tot  17.30 uur.  In  twee sessies  zal  o.m.  een kloksimultaan  worden gehouden. 
Aanmeldingen graag bij Ben Spierings. Komt allen!

Op donderdag 28 juni  is  de  laatste  seniorenavond.  Dan kan ‘vrij’ geschaakt 
worden. Wel speelt de jeugd op 5 en 12 juli nog snelschaaktoernooien. Op 6 
september is de eerste clubavond. De ALV is vastgesteld op 13 september.

Dit clubblad zal voor het laatst door Maarten Stolte worden verzorgd. Maarten, 
bedankt voor het prachtige werk dat je  voor de Schaakcombinatie HTV hebt 
gedaan.

Namens het bestuur, wens ik u een aangename zomer toe.

Armin Segger
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Interne competitie

Het einde van de eerste interne competitie van onze club is bereikt en wat een 
einde  was  het.  Op  de  laatste  avond,  en  zelfs  in  het  laatste  uur,  werd  het 
kampioenschap  beslecht.  Spelers  dreigden  onder  de  druk  te  bezwijken.  Er 
ontspon  na  afloop  zelfs  al  een  discussie  over  de  te  volgen  formule  in  het 
volgende  seizoen,  maar  dat  zal  tezijnertijd  worden  voorgelegd  aan  de 
ledenvergadering. De wedstrijdleider houdt zich aanbevolen voor suggesties.
In  ieder  geval  wist  Melchior  op  S.B.-punten  nipt  te  winnen,  nadat  op  het 
belendende bord  TonBo won van Rik.  Het  had ook wel  iets  chiques  gehad, 
wanneer we twee kampioenen hadden gehad, maar dat zal voor een andere keer 
zijn…  of  misschien  wel  niet.  We  zullen  wel  zien.  In  ieder  geval  is  dit  de 
eindstand:

  1 Melchior Vesters 4 8.25
  2 Frans Hoynck van Papendrecht 4 7.75
  3 Ton Bodaan 2 1/2 4.00
  4 Mike Hoogland 2 4.00
  5 Rik Pronk 1 1/2 3.00
  6 Hans Segers 1 2.00

Van de laatste ronde werden nog foto’s gemaakt, met dank aan Kasha Gieben 
voor het beschikbaar stellen (èn thuis ophalen!) van een camera.
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Ladder
De hardheidsclausules om in de definitieve eindstand van de ladder te worden 
opgenomen ontving in de loop van het seizoen enige kritiek. De lat zou te hoog 
liggen en de  eindstand lijkt  dat  te  bevestigen:  slechts  27 spelers  haalden de 
streep.  Echter,  onder  de  overige  36 waren er  vijf  die  er  in  de  loop van het 
seizoen  bij  kwamen,  twee  geïnteresseerden,  elf  zogeheten  ‘aanmelders’ 
(standaard afwezig, tenzij…) en 18 die vaak nipt tekort kwamen wegens externe 
redenen (meestal werk).
Er  zijn  er  uiteindelijk  27  die  wel  de  toets  konden  doorstaan,  namelijk  een 
activiteitseis  van  24  avonden,  waarvan  minimaal  16  voor  de  interne.  In 
onderstaande  eindstand  zijn  niet  verdisconteerd  de  vijf  playoff-partijen.  Het 
tweede  criterium  hoefde  nergens  bovenop  het  eerste  criterium  te  worden 
toegepast.

  1 Frans Hoynck v. Papendrecht 90,0 15 12 3 0 -1 28
  2 Melchior Vesters 75,0 16 10 4 2 -1 27
  3 Mike Hoogland 69,0 21 13 3 5 0 31
  4 Rik Pronk 65,0 20 11 4 5 2 29
  5 Ton Bodaan 64,3 14 8 2 4 0 27
  6 Hans Segers 63,6 22 13 2 7 -1 27
  7 Karl Baak 63,6 22 12 4 6 -1 28
  8 Gert Jan Willighagen 57,9 19 9 4 6 0 24
  9 Jan Verheijen 56,5 23 13 0 10 2 33
10 Niek Wisse 56,5 23 11 4 8 0 29
11 Hugo van der Laan 55,9 17 7 5 5 1 25
12 Karel Stolte 54,8 21 9 5 7 2 28
13 Ton Vissers 54,5 22 9 6 7 0 32
14 Piet Sikkes 53,1 16 8 1 7 0 25
15 Stijn Gieben 50,0 25 12 1 12 -1 29
16 Rob Dijkstra 50,0 25 11 3 11 0 35
17 Pascal de Leeuw 50,0 22 8 6 8 -1 28
18 Ben Spierings 50,0 18 7 4 7 0 25
19 André Wagner 50,0 19 6 7 6 1 26
20 René Weerts 45,8 24 9 4 11 0 29
21 Pim van der Meiden 43,5 23 10 0 13 -1 29
22 Monique Keuzenkamp 43,2 22 9 1 12 1 24
23 Jan Bonsel 40,9 22 5 8 9 -1 26
24 Henk Bouma 40,4 26 10 1 15 0 28
25 Wim Vermeulen 37,0 23 8 1 14 2 27
26 Jos de l'Orme 36,5 26 8 3 15 1 33
27 Bert van Dijk 19,2 26 4 2 20 0 26

8



En verder:
Maarten Stolte 100,0 1 1 0 0 1 7
Sander Pauw 87,5 12 10 1 1 -2 20
Theo Bovenlander 71,4 7 5 0 2 2 13
Paul den Boer 66,7 12 7 2 3 1 13
Paul Regeer 66,7 3 2 0 1 1 9
Bastiaan Dessing 66,7 3 1 2 0 -1 4
Evert Baak 62,5 16 8 4 4 0 22
Mark Jager 62,5 8 4 2 2 0 9
Theo Dekker 58,3 6 3 1 2 -1 8
Armin Segger 57,5 20 7 9 4 1 22
Joop van Wallinga 56,7 15 6 5 4 -1 22
Ivo Schoonman 55,9 17 9 1 7 1 23
Ruben Wiegerink 53,1 16 6 5 5 0 22
Geurt Jan v.d. Meiden 50,0 14 5 4 5 0 22
Aron Vitner 50,0 13 5 3 5 1 18
Franck Melssen 50,0 8 4 0 4 0 8
Harold Fikkert 50,0 6 3 0 3 1 16
Eline Korff de Gidts 50,0 2 1 0 1 -1 5
Koos Roeleveld 47,7 22 9 3 10 1 22
Hans Dwarshuis 46,7 15 5 4 6 0 20
Ard van der Zwart 43,8 16 5 4 7 -2 16
Eric Alvares 43,8 8 3 1 4 0 12
Sharief Mahomedradja 41,7 12 4 2 6 0 16
Jan van Delden 40,6 16 6 1 9 -1 21
Kees van Gelder 40,0 5 1 2 2 -1 5
Rutger Kramer 38,2 17 5 3 9 -1 20
Miron Ashkenazy 33,3 3 1 0 2 -1 13
Merley Mahomedradja 30,0 10 3 0 7 0 16
Annelies Kool 28,9 19 5 1 13 0 19
Sierk van der Meiden 25,0 2 0 1 1 1 2
Swen Hack 22,7 11 2 1 8 0 14
Frans Coers 20,0 5 1 0 4 -1 8
Gerard Küpfer 0,0 2 0 0 2 0 2
Anne Croux 0,0 1 0 0 1 -1 1
Frans Wentholt 0,0 1 0 0 1 -1 1
Arthur Udo de Haas 0,0 1 0 0 1 -1 1

André Wagner
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Vacature Redacteur

Dit is het laatste clubblad van het seizoen 2006-2007 en tevens het laatste uit 
mijn  periode  als  redacteur.  Hierbij  zal  ik  de  inhoud  omschrijven  van  het 
redacteurschap dat ik de afgelopen jaren heb genoten. Jawel,  jaren, omdat de 
totstandkoming van “Samengevat” ongeveer hetzelfde was als die van het oude 
clubblad van De Vogelwijk.

Het clubblad
“Samengevat” komt zes maal per seizoen uit. Het is een clubblad door en voor 
de hele club. Het centrale thema is schaken. De oplage is momenteel 150 stuks 
per keer.

Sjabloon
Ik  werk  met  een  sjabloon  in  MS  Word.  Hierin  zijn  gestandaardiseerd:  de 
voorkant, de advertenties, de rubrieken “Korte berichten” en “Schaakagenda”, 
de inhoudspagina met algemene informatie en tot op zekere hoogte de opmaak 
(paginanummers,  normale  tekst  is  Times  New  Roman  14pt  uitgevuld).  Het 
sjabloon  wordt  doorlopend  geüpdatet,  bijvoorbeeld  doordat  er  nieuwe 
bestuursleden zijn aangesteld of doordat er een wijziging in de advertenties is. Ik 
heb het als prettig en efficiënt ervaren om dit sjabloon steeds als basis voor een 
nieuw clubblad te gebruiken.
Een clubblad moet altijd een aantal pagina’s bevatten dat deelbaar door vier is. 
Zo  kan  de  drukker  het  in  A4-pagina’s  opgemaakte  document  als  A5-boekje 
afdrukken, zonder dat er lege pagina’s in voorkomen (waar wel voor betaald 
wordt). Het heeft altijd de voorkeur gehad om twee pagina’s met advertenties 
precies  in  het  midden  van  het  clubblad  te  zetten,  zonder  dat  deze  artikelen 
onderbreken.

Samenwerken
• Bestuurslid PR & Sponsoring regelt advertenties.
• Voorzitter levert momenteel een opener “Van de voorzitter”.
• Wedstrijdleider Intern levert momenteel standaard de “Korte berichten” 

(ook wel genoemd “Mededelingen”), de standen Interne competitie en de 
“Schaakagenda”.

• Jeugdleider levert momenteel centraal de jeugdbijdragen aan.
• Drukkerij Kontrast BV in Delft; zie hieronder.
 
Tools
Het  verdient  de voorkeur  om software  te  hebben voor  het  vervaardigen van 
diagrammen en dit er uniform uit te laten zien.
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Online en naar de drukker
Als het clubblad klaar is maak ik er een PDF-file van. Dit doe ik door een gratis 
try-out  service  te  gebruiken  op  de  site  van  Adobe.  Strikt  genomen  is  dit 
converteren naar PDF niet nodig, maar het is wel een solide werkwijze, want je 
weet zeker dat het bij de drukker en de (online) lezers er hetzelfde uitziet als bij 
jou op het scherm.
Het bestand zet ik zelfstandig op de website en ik stuur het per e-mail naar de 
drukker Kontrast BV te Delft. Dit is uiteraard niet de dichtstbijzijnde drukker, 
maar ik en voorgaande redacteuren hebben er toch voor gekozen om deze relatie 
in stand te houden, daar het ophalen van de clubbladen weinig problemen heeft 
gegeven en we,  ook bij  andere opdrachten,  steeds goede resultaten voor een 
goede prijs hebben gekregen. Ik heb ook wel eens een grote fout over het hoofd 
gezien, die dan voor het ter perse gaan door de drukker werd opgemerkt en nog 
gecorrigeerd kon worden.
De  drukker  kan  na  ontvangst  na  drie  werkdagen  leveren,  vaak  al  sneller, 
afhankelijk  van een  goede  afstemming.  Dan moet  de  doos  met  boekjes  nog 
afgehaald worden. 

Tijd kwijt per editie
Na enige routine gekregen te hebben, heb ik steeds de deadline voor kopij op 
een zaterdag laten vallen en op de aansluitende zondag het clubblad in vier tot 
zeven uur afgemaakt, inclusief het mailen naar de drukker. Vaak had ik in de 
periode  daarvoor  nog  tijd  besteed  aan  eigen  artikelen,  maar  dat  hoort  niet 
standaard bij het redacteurschap. De daarop volgende woensdag of donderdag 
moest het clubblad klaar zijn, opgehaald worden en uitgedeeld worden op de 
(jeugd!)club. Hier gaan ook nog enige uren in zitten.

Al met al heb ik het als een lichte en leuke functie ervaren. Zes weken per jaar 
moet je even opletten en een aantal dingen op tijd voor elkaar hebben. Natuurlijk 
ben ik bereid om de nieuwe redacteur te coachen. Het eerste clubblad in het 
nieuwe  seizoen  dient  al  onder  leiding  van  de  nieuwe redacteur  tot  stand  te 
komen en uitgebracht  te  worden voor de Algemene Ledenvergadering,  begin 
september.  Normaal  gesproken  bevat  het  eerste  clubblad  van  het  seizoen  de 
vergaderstukken hiervoor.

Maarten Stolte
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KNSB-ratings per 1 mei 2007

In deze lijst zijn onder andere het Corus toernooi en het HSB Veteranentoernooi 
verwerkt. De mutaties ten opzichte van de februari-lijst zijn als volgt: Rik Pronk 
+20, Ton Bodaan +16, Ben Spierings +14, Karel Stolte +13, Pim v/d Meiden 
+11, Theo Dekker +5, Ton Vissers +4, Melchior Vesters -5, Danny Lindhout -7, 
Hugo v/d Laan -23, Monique Keuzenkamp -24 en Rob Dijkstra -30.

Sander Pauw 2088
Maarten Stolte 2043
Hans Segers 1999
Frans Hoynck 1988
Bastiaan Dessing 1951
Mike Hoogland 1950
Rik Pronk 1943
Ton Bodaan 1935
Theo Hartman 1888
Melchior Vesters 1880
Armin Segger 1853
Paul Regeer 1849
Theo Bovenlander 1840
René Spierings 1838
Paul den Boer 1833
Ivo Schoonman 1807
Olav van Leeuwen 1797
Evert Baak 1781
Karl Baak 1758
Ton Vissers 1743
Ben Spierings 1743
Karel Stolte 1735
Gert Jan Willighagen 1728
Ed Olvers 1721
Mark Jager 1715
Theo Dekker 1711
Merel Schoonman 1709
André Wagner 1707
Danny Lindhout 1706
Frans Coers 1706
Aron Vitner 1693
Rein Thierry 1691
Hugo v/d Laan 1680

Peter van Noort 1669
Eric Alvares 1668
Piet Sikkes 1655
Niek Wisse 1641
Ruben Wiegerink 1639
Joop van Wallinga 1632
Bas Kalma 1626
Geurt Jan v/d Meiden 1626
René Weerts 1616
Pim v/d Meiden 1608
Miron Ashkenazy 1605
Jan Verheijen 1601
Jan van Delden 1579
Rutger Kramer 1578
Sharief Mahomedradja 1562
Rob Dijkstra 1547
Eline Korff de Gidts 1515
Harold Fikkert 1513
Jan Bonsel 1507
Hans Dwarshuis 1483
Swen Hack 1475
M.G. Barendse 1465
Pascal de Leeuw 1462
Ard v/d Zwart 1448
Wytze Roel 1396
Pieter Struiksma 1388
Merley Mahomedradja 1363
Sierk v/d Meiden 1340
Monique Keuzenkamp 1321
Henk Bouma 1315
L.B. van Dijk 1238
Gerard Kupfer 1190
Wim Vermeulen 1149
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Kasha Gieben

Aad 8 Julia 6 Ruben D. 6
Abel 60 Kathelijne 29 Ruben W. 13
Andrea 29 Kenneth 76 Russel 24
Bart 9 Koen 11 Sander 18
Bas 6 Koos 83 Sophie G. 70
Brent 31 Luuk 59 Sophie S. 0
Calin 56 Maarten 36 Stijn 66
Cas 42 Machiel 16 Timothy Lan. 17
Claudia 104 Mariska 101 Timothy Le. 71
Daniël 55 Martijn 50 Yorrick 16
David 65 Max 25
Diederik 31 Michael 14
Eireann 18 Nick 8
Fiona 11 Niek 13
Fleur 15 Niels 3
Gorrith 8 Olaf 26
Hendrik 7 Owen 31
Jaimy 14 Quinty 2
Jimmy 9 Ray 13
Joost 2 Revlinho 14
Joris 83 Rick 49
Josey 14 Robin 78

100 punten = prijs uitzoeken!
Het geeft niet wie je uitdaagt
Winst=2 pnt. Verlies/remise=1 pnt.

Ladderstanden van 14 juni 2007
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De geschiedenis van het schaakspel:

Schaken is ontstaan in India.
Vroeger heette schaken tjatoeranga.
Dat vind ik best een ingewikkelde naam voor een bordspel.
Gelukkig heet het bordspel nu gewoon schaken.

Maar waarom heet het spel nou schaken?
Dat heb ik opgezocht en ben erachter gekomen dat het niet zomaar schaken is 
genoemd, maar er een hele legende aan vast zat…

Het woord schaken is afkomstig van het woord shäh, dat betekent koning. Het 
woord schaakmat is afkomstig van het woord shäh mäta, dat betekent: de koning 
zit in een hinderlaag of de koning is verslagen.

Ik hoop dat je nu beter weet wat de naam schaken betekent.

Fleur Gieben
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Kasha Gieben

Standen Jeugd 2e helft 2006-2007

Grootmeestergroep Promotieklasse

1 Koos Roeleveld 63 1 Joris van Berckel 59
2 Claudia Fasil 54 2 David Dijkerman 51
3 Machiel Lonzieme 50 3 Martijn Lander 50
4 Owen Poppe 43 4 Kenneth Lelieveld 43
5 Robin Cruden 42 Timothy Lelieveld 43
6 Sophie Gieben 41 6 Michael Martijn 41
7 Rick Geene 40 7 Max Geene 39
8 Abel van Hoeven 38 8 Koen Westerink 38

Aad Touw 38 Ruben Westerink 38
10 Joost van Kempen 37 Brent Feller 38
11 Luuk Geene 36 11 Daniel Dainenko 34

Fleur Gieben 36 12 Ray Sital 32
12 Calin Bajireanu 34 13 Timothy Lantinga 30

Russel Geerman 34 Maarten Regeer 30
Diederik Andeweg 34

16 Olaf vd Wissel 33
17 Mariska van Willigen 31

Eerste klasse

1 Yorrick Verhoef 48
Sander van der Kooij 48

3 Eireann van Mersbergen 41
4 Kathelyne van Hoeven 40
5 Fiona Smits 38
6 Gorrit Lootsma 37
7 Sophie Smits 33

Bart Holterman 33
Jaimy Luk 33

10 Jimmy Johannis 32
11 Andrea Bajireanu 31
12 Hendrik Steenstra 30
13 Julia Smits 27

Ruben Devilee 27
15 Quinty v. Dijk 25
16 Niels Hagendijk 24
17 Revlinho Sastrowitomo 23
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Bouwbureau S.B.A. 
Ing. Herman Hoogland
Th.Morrenpark 32
2552 MG Den Haag
Tel:    070-391.22.98
Fax:   070-391.22.98
Mobile: 06.513.11.430
E-mail: sba@wanadoo.nl

Bouwbureau S.B.A. 
Ing. Herman Hoogland
Th.Morrenpark 32
2552 MG Den Haag
Tel:    070-391.22.98
Fax:   070-391.22.98
Mobile: 06.513.11.430
E-mail: sba@wanadoo.nl

Gratis haalbaarheidsonderzoek 
t.b.v. eventuele bouwplannen.

 Bouwkundig Tekenwerk
 Binnen en Buiten Architectuur
Aanvragen 

• Bouwvergunningen
• Milieuvergunningen
• APV en Horeca vergunningen

 Advisering en Begeleiding bij Bouwprojecten
 Isolatie Adviezen en Berekeningen

Computer Aided Design





Deze Sudoku's werken precies zoals je gewend bent van de Sudoku's met cijfers
Dus: Vul in elke rij, op elke lijn en in elk vak elk symbool 1 keer in,

alleen staan er nu in plaats van de cijfers 1 t/m 9

D B e F

B 3

3 F D c a

F 1 e

3 F

a D c

B 1 a c D

e c

c B e 8

B e F  c a D 

Sudoku

Kasha Gieben (met dank aan Poulien Knipscheer)
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Schaken in teams
Bij de jeugd schaken we eigenlijk alleen maar individueel. Maar bij senioren is 
het  heel  gewoon  om  daarnaast  ook  in  teams  te  spelen.  Je  speelt  dan  met 
meerdere  clubgenoten  in  één  team.  Het  komende  seizoen  willen  we  jullie, 
jeugdspelers, ook kennis laten maken met het schaken in jeugdviertallen. Op de 
club zullen we enkele avonden inplannen voor het schaken in teams. Deze teams 
en  de  (donderdag-)  avonden  worden  aan  het  begin  van  het  nieuwe  seizoen 
vastgesteld. 

Ook willen we bij voldoende interesse mee gaan doen aan de Groene Hart Cup; 
een regionale competitie voor jeugdteams (meer informatie hierover volgt nog). 

Bovendien  wordt  er  op  zondag  30  september  in  Mierlo  de  ONK  (Open 
Nederlandse  Kampioenschappen)  voor  teams gehouden.  Daar  willen  we met 
zoveel mogelijk teams van onze club aan deelnemen. En voorop staat natuurlijk 
dat het gewoon leuk is om er bij te zijn! Houd die dag dus vrij zodat je mee kunt 
gaan en meld je aan bij  mij.  Ik hoop dat we die 30ste september met zoveel 
mogelijk teams kunnen gaan schaken.

Uitslag van de enquête
In het vorige clubblad heb ik jullie gevraagd om 
een enquête in te vullen. In deze enquête konden 
jullie aangeven wat jullie van ons clubblad 
vinden. We hebben enkele formulieren ingevuld 
terug gekregen, waarvoor onze dank.
Hieronder de uitslag:

Jullie lezen meestal het clubblad en vinden het 
erg leuk. Het merendeel van de kinderen vindt 
het juist leuk dat het clubblad voor de jeugd én 
de senioren is. Jullie lezen het liefste de 
competitiestanden, de ladderstanden, de verslagen van toernooien en de 
schaakagenda.
Enkele kinderen missen nog de schaakmoppen, de geschiedenis van het schaken 
en willen graag wat trucjes geplaatst hebben. Gelukkig zijn er 3 kinderen die een 
eigen bijdrage aan ons clubblad willen leveren. Dus als je iets voor 
“Samengevat” geschreven hebt, mag je jouw tekst (liefst via de mail) bij mij 
inleveren.
Over het algemeen hoeft er dus niet veel te veranderen. 

Kasha Gieben 06-55517443 kasha.gieben@versatel.nl 
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SCHAAKHUMOR

Vraagt  Arjan aan zijn  schaakleraar:  ‘Mag het  raam open meester?’ ‘Waarom 
Arjan, kun je dan beter nadenken jongen?’ ‘Nee hoor, maar thuis slaap ik ook 
altijd met het raam open.’

‘Zal  ik eens een partij  eens van achteren naar voren spelen meester?’ ‘Knap 
hoor, dat is goed jongen. En wat moet ik dan doen?’ ‘Begint u dan maar vast met 
huilen, want u staat schaakmat.’ 

Mama staat in de keuken. Plotseling hoort ze haar 4 jarige dochtertje roepen: 
‘Mama, mama, ik kan schaken.’ Mama is natuurlijk heel trots en loopt naar haar 
dochter toe. ‘Welke zetten heb je dan gedaan kindje?’ ‘Ja moeder, dat weet ik 
natuurlijk niet, ik kan nog niet analyseren.’

Jantje loopt huilend naar zijn moeder: ‘Wat is er gebeurd?’ ‘Ik was een partijtje 
aan het schaken met oom Jaap en door een stomme zet heeft hij verloren.’ ‘Maar 
daar hoef je toch niet om te huilen. Ik zou er juist om gelachen hebben!’ ‘Dat 
heb ik ook gedaan.’
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Een man neemt een lange afstandsvlucht naar de VS. Hij zit net genoeglijk in 
zijn stoel wanneer er iemand naast hem komt zitten. Hij kijkt op en wauw…het 
is Garry Kasparov! De grootmeester ziet dat hij herkend wordt en geniet van het 
ogenblik.  Even  verder  tijdens  de  vlucht,  wanneer  de  maaltijden  zijn 
weggenomen, haalt Kasparov een klein elegant houten reisschaakspel uit zijn 
jas. Hij begint te spelen. Na een poosje vraagt de grootmeester of de man het 
niet leuk zou vinden om hem eens in te maken in een partijtje schaak. ‘Denkt u 
dat ik nog niet gezien had wie U bent?’, antwoord de man. ‘Ik kan toch nooit 
van een wereldkampioen winnen.’ Waarop Kasparov reageert: ‘En wat wanneer 
ik nu alleen met mijn linkerhand zal spelen?’ De reiziger denkt even na en stemt 
dan toe. Hij wordt verpletterd in 12 zetten en is ontroostbaar voor de rest van de 
reis. Wanneer het vliegtuig weer aan de grond staat en hij is uitgecheckt ontmoet 
de man zijn vriend. Hij verteld hem over de vlucht en dat hij verloren had van 
Garry Kasparov terwijl deze met zijn linkerhand had gespeeld. ‘Haha vriend’, 
zegt hij, ‘je bent erin geluisd! 
               Garry Kasparov is links!!’

Eric Gieben
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Oranje boven in Haagse Rapid Cyclus 2007

In de afgelopen maanden werd de “Van Stockum Haagse Rapid Cyclus 2007” 
gespeeld, georganiseerd door Haeghe Ooievaar, HSV, DD en onze club.

Op 17 maart  was  Haeghe Ooievaar  de  eerste  gastheer.  Het  toernooi  trok 40 
deelnemers  en  thuisspeler  Maurits  Bons  was  de  verrassende  winnaar  met  6 
punten  uit  7  partijen.  Richard  Oranje,  Ton  Bodaan  en  Frans  Pieter  v/d  Bos 
volgden op een half punt. Naast Ton speelden van onze club ook Geurt Jan v/d 
Meiden (5), Hans Segers (4,5), Joop van Wallinga (4,5), Gert Jan Willighagen 
(4), Andre Wagner (3,5), Armin Segger (3,5), Pim v/d Meiden (3,5), Monique 
Keuzenkamp (3), Stijn Gieben (2,5), Koos Roeleveld (2,5) mee.

Vervolgens werd er op 14 april gespeeld bij HSV. Er deden 37 deelnemers mee 
en  het  toernooi  werd  gewonnen  door  Henk  Alberts  met  6  punten.  Onze 
clubgenoot Mike Hoogland bleef samen met Richard Oranje en Jan Stoop een 
halfje  achterop.  Verder  speelden ook clubgenoten Geurt  Jan v/d  Meiden (4), 
Hans Segers (4), Theo Dekker (3,5), Pim v/d Meiden (3), André Wagner (3,5), 
Joop van Wallinga (3,5) en Monique Keuzenkamp (2) mee.

Het derde toernooi was op 26 mei en was DD de organisator. 32 deelnemers 
streden 7 ronden lang,  met  onze  clubgenoot  Ton Bodaan als  winnaar  met  6 
punten. Hans Segers en Richard Oranje kwamen een half punt tekort.  Vanuit 
onze club waren ook Mike Hoogland (4), Stijn Gieben (3), Jos de L’Orme (2,5), 
Pim v/d Meiden (2,5) en Monique Keuzenkamp (0,5) aanwezig.

Tot slot was op 2 juni Schaakcombinatie HTV aan de beurt. Door 41 deelnemers 
werd er gestreden om de prijzen van het toernooi en werd tevens de laatste kans 
gegrepen  om  punten  te  pakken  voor  het  eindklassement.  Thuisspeler  Mike 
Hoogland  kaapte  de  toernooiwinst  met  6  punten  weg  voor  de  neuzen  van 
Richard  Oranje  en  Jan  Stoop  die  een  halfje  minder  scoorden.  De  complete 
eindstand met veel clubgenoten staat verderop in dit stuk weergegeven. 

Na vier toernooien kon de balans worden opgemaakt, de beste drie resultaten 
telden mee voor het eindklassement. De meest constante spelers zijn als altijd 
beloond met  een  boekenbon,  ter  beschikking gesteld door  Van Stockum.  De 
oplettende lezer ziet hierboven vaak de naam van Richard Oranje opduiken. Hij 
won geen van de vier toernooien, maar was met 4 maal een tweede plaats en 5,5 
punt een goed scorende en zeer constante schaker. Een terechte winnaar van de 
toernooicyclus! Aan alle toernooien samen deden weer vele tientallen spelers 
mee en de lijst met kandidaten voor een cyclusprijs was langer dan ooit, wat de 
organisatie de tevreden constatering geeft dat de formule nog steeds werkt.
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De winnaars van de boekenbonnen waren:

Groep A (rating 1801 en hoger)
Richard Oranje (DSC) 16,5 (35 euro)
Ton Bodaan (SHTV) 16,0 (25 euro)
Jan Stoop (Promotie) 15,5 (15 euro) 
Groep B (rating 1601-1800)
Maurits Bons (HO) 15.0 (35 euro)
Geurt Jan van der Meiden (SHTV) 14.0 (25 euro)
Wilco Oversloot (WSC) 13.0 (15 euro)
Groep C (rating 1401-1600)
Pim van der Meiden (SHTV) 9.5 (35 euro)
Michael van Apeldoorn (HO) 9.0 (25 euro)
Stijn Gieben (SHTV) 9.0 (15 euro)
Groep D (rating 1400 en lager)
Rob Bes (HO) 11.0 (35 euro)
Ruud Hählen (HSV) 8.0 (25 euro)
Arie van der Kruk (WSC) 7.5 (15 euro)

Eindstand Open Rapid toernooi Schaakcombinatie HTV

  1. Mike Hoogland 6.0
  2. Richard Oranje 5.5
  3. Jan Stoop 5.5
  4. Peter Monté 5.0
  5. Wim Vink 5.0
  6. Jan van der Meer 5.0
  7. Gert Jan Willighagen 5.0
  8. Geurt Jan v/d Meiden 5.0
  9. Melchior Vesters 4.5
10. Ton Bodaan 4.5
11. Wim Reimer 4.5
12. Ben Spierings 4.5
13. Frans Pieter v/d Bos 4.0
14. Maurits Bons 4.0
15. Jim Loke 4.0
16. Wilco Oversloot 4.0
17. Karl Baak 4.0
18. Arjen de Leeuw 3.5
19. Armin Segger 3.5
20. Danny Lindhout 3.5
21. Stijn Gieben 3.5

22. Rob Bes 3.5
23. René Weerts 3.0
24. Hugo van der Laan 3.0
25. Jos de l'Orme 3.0
26. Ramon Torres 3.0
27. Edwin van der Leij 3.0
28. Pim v/d Meiden 3.0
29. Karel Stolte 3.0
30. Arie van der Kruk 3.0
31. Ruud Hählen 3.0
32. Frits van der Gaag 2.5
33. Victor Torres 2.5
34. Arif Somer 2.0
35. Michael van Apeldoorn 2.0
36. Owen Poppe 2.0
37. Auke de Vries 2.0
38. Monique Keuzenkamp 2.0
39. Bas Prins 1.5
40. Manuel Torres 1.0
41. Lenie van der Gaag 0.5
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De Valsspeler
Een kort verhaal door Maarten Stolte

Hans van Perken hield wel van schaken, maar hij was vooral geïnteresseerd in 
het in de maling nemen van iedereen. Bij de Albert Heijn probeerde hij altijd 
zijn winkelwagentje met krat bier langs de kassa te loodsen zonder te betalen. 
Hij gebruikte daarbij afleiding als middel door met veel gesteun en gepraat zijn 
bonuskaart en Air Miles-pas bij de caissière neer te leggen. Wanneer hij toch 
betrapt werd deed hij alsof hij helemaal vergeten was om het krat ter betaling 
aan te bieden. Het was ook zo ingewikkeld met al die pasjes tegenwoordig.

Hans was een leuk schakertje van iets meer dan gemiddeld clubniveau. Winnen 
was belangrijk voor hem – het maakte hem belangrijk. Hij genoot ervan als hij 
vanuit een slechte stelling toch had gewonnen door zich eruit te rommelen. Zijn 
winstpartijen  werden  thuis  netjes  ingevoerd  in  de  database.  Verliespartijen 
probeerde hij  zoveel  mogelijk  te  negeren en te  vergeten.  Hij  leerde dan ook 
weinig bij. Door zijn winstpartijen met de computer na te spelen viel het hem 
wel op dat er in vrijwel elke partij een tactische wending over het hoofd was 
gezien door één van de spelers.

Aan het begin van de clubavond stond Hans aan de bar zijn koffie te slurpen. De 
koffie was heet en vies. Hij gooide er een beetje melk in. Meneer Tilpenhorst, 
met zijn 83 jaar het oudste lid, kwam naar hem toe en vroeg: “Ga je weer wat 
aanrommelen?” Hans was dit soort bijdehante opmerkingen niet gewend van de 
heer Tilpenhorst. “Vanavond wil ik me pat laten zetten,” dacht Hans origineel uit 
de hoek te komen. “Remise is nooit genoeg voor jou,” zei meneer Tilpenhorst 
met  een schouderklopje  en liep weer  verder.  Wat  een scherpte  ineens,  dacht 
Hans, normaal verstaat hij me niet eens. Nog maar een week geleden zag hij 
meneer Tilpenhorst externe competitie spelen. De tegenstander bood remise aan, 
waarop meneer Tilpenhorst antwoordde: “Met suiker en melk graag.”

In het middenspel van zijn partij droomde Hans wat weg. De tegenstander dacht 
al lang na en Hans keek om zich heen. Schuin rechts voor hem was de partij van 
meneer Tilpenhorst gaande. Hij kon zijn gezicht goed zien. Er zat een bolletje in 
het rechteroor van de nestor,  een huidkleurig bolletje.  Een gezwel? Nee, een 
gehoorapparaatje,  natuurlijk!  Vandaar  die scherpte,  hij  had zich een apparaat 
laten aanmeten en kon nu veel beter horen. Zou hij nu ook beter spelen? Hans 
mijmerde  door  en  vroeg zich af  of  je  boodschappen van een secondant  kon 
doorkrijgen  via  zo’n  apparaatje.  “Een  schaakje!”  klonk  het  luid  en  met 
overdreven nadruk. Meneer Tilpenhorst had een matcombinatie ingezet.
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Hans verloor en ging direct huiswaarts. Na een uurtje TV kijken dook hij zijn 
bed  in.  Hij  droomde over  meneer  Tilpenhorst,  die  via  zijn  gehoorapparaatje 
zetten doorkreeg van zijn vrouw die thuis achter de computer zat. Steeds galmde 
“Een schaakje!” door zijn hoofd. Koortsachtig werd hij wakker: 5:00 uur. Hij 
dacht na over zijn droom. Hoe kon de vrouw van meneer Tilpenhorst nu weten 
welke zetten haar man speelde om zodoende de partij met de computer thuis bij 
te houden? Een cameraatje in de bril van de oudgediende? Typisch weer zo’n 
droom om je voor te schamen.

Fietsend naar zijn werk bleef Hans doormalen over hoe je tijdens een wedstrijd 
ongemerkt in contact zou kunnen staan met een computer. Je had eigenlijk altijd 
hulp van buitenaf nodig, concludeerde hij toen hij achter zijn bureau plaatsnam. 
Hij  had net  aangelogd,  toen de directeur zijn hoofd door de deur stak: “Van 
Perken, heb je even?” Hans vroeg zich af wat dat kon zijn, de directeur vroeg 
hem  nooit  iets.  In  de  kamer  van  de  directeur  bleek  ook  de  manager  van 
Personeelszaken aanwezig te zijn. De directeur deed de deur dicht en stelde voor 
te gaan zitten.

“Van Perken, je bent ontslagen,” zei de directeur. “Wat...wat?” stamelde Hans. 
De manager Personeelszaken knikte van ja. “Waarom? Ik bedoel, wat is hier de 
reden van?” probeerde Hans. “Je weet dat we al enige tijd ontevreden zijn over 
je  functioneren  …”  begon  de  manager  Personeelszaken.  “Maar  …” 
interrumpeerde  Hans,  “Je  voert  gewoon  niks  uit!”  kwam  de  directeur  er 
overheen. “Dat weet iedereen al jaren, maar toon het maar eens aan. We hebben 
je internetactiviteit hier bijgehouden: die is bijna 100% van je werktijd. Tegelijk 
ben je nauwelijks je werkafspraken nagekomen die we de laatste 18 maanden 
hebben vastgelegd. Ons geduld is beloond, Van Perken. En het geduld is op. We 
stellen voor dat  je  onmiddellijk vertrekt  en dat  je  nog een halfjaar  je  salaris 
ontvangt. Je kunt hier meteen tekenen.”

Hans fietste naar huis. Een halfjaar salaris… dat was toch niet gek. Thuis startte 
hij de computer op en begon een vluggertje tegen het schaakprogramma. Aan 
het einde van de opening verloor hij een pion en hij begon meteen maar een 
nieuw partijtje. Als je materiaal achterraakte was het zinloos om door te spelen 
tegen het ding. Het apparaat is tactisch superieur, dacht Hans bij zichzelf. Met 
assistentie van dit programma zou hij zonder puntverlies de interne competitie 
winnen.  Zelfs  de  sterkste  schakers  op  zijn  club  maakten  fouten,  die  zo’n 
computer hard zou afstraffen.

Hoe zou je tijdens een partij stiekem de zetten van de computer doorgespeeld 
kunnen krijgen? Een onzichtbaar gehoorapparaatje, in zijn oor. En hoe zou de 
computer de gespeelde zetten te weten komen? Een onzichtbaar cameraatje, in 
een bril. Een persoon moet op afstand de computer bedienen, op een monitor de 
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partij  volgen  via  het  cameraatje  en  de  zetten  inspreken  zodat  de  speler  die 
verneemt  via  het  gehoorapparaatje.  Misschien  kan  het  systeem  ook  werken 
zonder de hulp van die ene persoon, dacht  Hans, maar dan zou hij  wel héél 
geavanceerde technologie in huis moeten halen.

Waar kon hij de gewenste miniapparaatjes vinden? Internet.  En wie zou hem 
willen assisteren gedurende een aantal partijen? Een werkloze, net als hij. Hans 
zocht eerst  naar de spullen. Het gehoorapparaatje had hij snel gevonden. Het 
was  volgens  de  online  specificatie  bolvormig  met  een  diameter  van  vijf 
millimeter. Hans had een dergelijk bolletje ergens aan een ritssluiting zitten. Hij 
sloopte de rits van het kledingstuk en duwde het bolletje met ritssluiting en al 
voor de spiegel in zijn oor. Hij zag dat het kon werken en dat moeder natuur 
hem  gunstig  gevormde  oorschelpen  had  gegeven.  Hij  bestelde  gauw  het 
dingetje. Cameraatjes waren ook te koop, maar het duurde enige tijd voordat hij 
iets gevonden had dat hij mogelijk in een bril kon monteren. Hij moest wel een 
bril met een zeer dik montuur zijn.

Hans droeg normaal gesproken geen bril, zijn ogen waren prima. Hij zou een 
bril met nepglazen gaan dragen. Hoewel, dat zou opvallen. Echte brillenglazen 
vervormen de  oogkassen iets  voor  degene  die  naar  je  kijkt.  Maar  glazen op 
sterkte  zouden  hem misschien  misselijk  maken.  Hij  zou  een  multifocus  bril 
kopen, waarbij het gedeelte dat normaal voor lezen gebruikt wordt geen sterkte 
bevat. Het overige glas zou dan van een milde sterkte zijn.

In het winkelcentrum vond hij een bril met een dikke zwarte kunststof rand. De 
opticien keek een beetje vreemd op toen Hans zijn wens kenbaar maakte. “Wilt 
u zulke glazen in zo’n trendy bril? Kunt u niet beter één sterkte nemen? Laat mij 
trouwens eerst uw ogen meten, misschien heb ik nog een alternatief voor u…” 
Hans verzon snel: “Nee, meneer, deze bril is speciaal voor een toneelstuk. Kunt 
u hem maken, zoals ik het vraag?” De opticien begreep het.

Twee  weken  later  had  Hans  alle  spullen  binnen.  De  bril  maken  was  het 
moeilijkst. In het midden van de bril was niet genoeg ruimte om een cameraatje 
in  te  nestelen.  Het  kon  redelijkerwijs  alleen  in  een  bovenhoek  van  de  bril 
gemonteerd worden. Omwille van de esthetisch noodzakelijke symmetrie, moest 
dan aan de andere kant van de bril ook iets komen dat er hetzelfde uitzag. Hans 
boorde een gaatje, plaatste het cameraatje en dekte het af met een passend stukje 
transparante  doch  donkere  kunststof.  Zo  leek  het  niet  meer  dan  een  stukje 
decoratie  van  de  bril.  Aan  de  binnenkant  van  de  brillenpoot  zaagde  hij  een 
geultje, waar het draadje van de camera in verstopt kon worden. Hij bevestigde 
aan de poot een brillenkoord waarin het draadje doorliep. Het brillenkoord zou 
hij via zijn hals onder zijn kleding laten doorlopen, waar het in contact kwam te 
staan met de zender.
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Het cameraatje werkte, maar het kon niet alles waarnemen wat hij wilde. Soms 
zag hij maar het halve bord op de monitor. Omdat hij toch eenzelfde plekje aan 
de andere kant van de bril moest maken, bestelde hij een tweede cameraatje en 
tikte ergens nog een monitor op de kop. Zo kreeg hij met twee monitoren het 
volledige zicht op het schaakbord. Het gehoorapparaatje werkte eenvoudig. Hij 
hoefde slechts een microfoon op een zender aan te sluiten en hij kon in zijn 
eigen oor praten.

Nu had hij nog een handlanger nodig. Hij plaatste een advertentie bij de Albert 
Heijn: “Werkzoekende zoekt werkzoekende om mee te schaken”. De volgende 
dag stond een man van zijn leeftijd op de stoep: “Hoi, ik ben Ruud Pid”. Hans 
liet hem binnen en begon zijn plan uit te leggen. Ruud moest hard lachen en 
wilde dit allemaal wel meemaken. Ze spraken af om dit een aantal weken te 
doen, tot de interne competitie voorbij was. Hans zou naar de club gaan en Ruud 
zou vanuit het huis van Hans de computer bedienen en de zetten doorgeven. Als 
de telefoon ging of er werd aangebeld, dan zou Ruud doen alsof hij er niet was. 
Er werd met niemand anders hierover gesproken, het was een strikt geheime 
samenwerking.

Hans verscheen op de club en werd door iedereen raar aangekeken. “Ik wist niet 
dat  jij  een  bril  droeg!”  kwam  meneer  Tilpenhorst  met  gemaakte  hysterie 
aangelopen. “Ik draag normaal lenzen, maar de dokter zegt dat een bril gezonder 
is voor mijn ogen,” legde Hans uit. “Zo’n grote bril, gezond? Kijk maar uit voor 
je rug!” en meneer Tilpenhorst liep weer verder. Hans liep naar het bord met de 
indeling:  hij  moest  met  zwart  tegen,  jawel,  meneer  Tilpenhorst.  Kon hij  die 
irritante ouwe knar eens een lesje leren. 

De partij begon. “Succes,” klonk het in Hans zijn oor. Hij keek even om zich 
heen. Niemand had het gehoord. Op eigen kracht was hij van hetzelfde niveau 
als meneer Tilpenhorst, die opende met de koningspion. “c7-c5…c7-c5,” kreeg 
hij door van Ruud. Normaal speelde Hans geen Siciliaans, maar Frans. Hij deed 
de  computerzet.  “Je  repertoire  veranderd?”  mompelde  meneer  Tilpenhorst 
retorisch en antwoordde met paard naar f3. Hans kreeg “paard b8-c6…paard b8-
c6” ingefluisterd. Ruud herhaalde de zet dus één keer als hij die doorgaf. Hans 
vond dat een slimme, goede werkwijze, maar tegelijkertijd dacht hij eraan om in 
plaats van de paardzet zijn d-pion naar d6 te spelen. Hij deed de pionzet om te 
kijken  of  Ruud  deze  afwijking  goed  zou  oppikken  en  verwerken.  Meneer 
Tilpenhorst speelde zijn loper naar b5, met schaak. Het duurde even, maar toen 
hoorde  Hans:  “loper  c8-d7…loper  c8-d7”,  wat  inhield  dat  Ruud  goed  had 
opgelet. Hans kreeg een triomfantelijk gevoel van binnen en speelde vlot door. 
Al na enkele zetten kreeg hij het initiatief en spoedig werd meneer Tilpenhorst 
tot overgave gedwongen.
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Hans wilde gillen van de pret, maar hield zich in. Hij racete naar huis en trof een 
dolenthousiaste Ruud aan. Ze schreeuwden het uit en trokken een fles wijn open. 
De buren bonkten op de muur en Hans en Ruud realiseerden zich dat ze zich 
natuurlijk rustig moesten houden, ook om hun geheim te bewaren.

De volgende interne ronde was een week later. Hans stond in de rangschikking 
even boven het midden. Hij had berekend dat hij ongeveer alle overige partijen 
moest winnen om nog eerste te worden. Daar betrad hij de arena. Demolition 
Man, Gladiator, voelde hij zich. Hij boekte een snelle zege op een sterke speler. 
De week daarop flikte hij hetzelfde en het begon op te vallen. “Van Perken is in 
een bloedvorm!” zeiden de mensen tegen elkaar.

In  de  laatste  ronde  van  de  interne  had  Hans  een  remise  nodig  voor  het 
clubkampioenschap. Daarom had Hans Ruud de instructie gegeven om naast de 
sterkste  voorzetting  ook naar  een  geforceerde  zetherhaling  te  zoeken.  In  het 
middenspel kreeg Hans van Ruud een bijzondere zet door: “toren f2 maal f6…
toren f2 maal f6”. Hans keek er van op. Een torenoffer hier? Waarschijnlijk voor 
eeuwig schaak, maar waar zit het dan?

Hans had nu vervelende geluiden in zijn oor. Hij hoorde Ruud smakken en een 
TV op de  achtergrond.  Hans  probeerde  de  zet  te  begrijpen  voordat  hij  hem 
speelde. Hij kon het niet vinden. De poging tot eeuwig schaak leek ergens te 
stranden. Na een half uur nadenken besloot Hans zelf een zet te verzinnen. Hij 
vond  het  te  link  om  een  toren  te  offeren  en  niet  te  zien  hoe  hij  daarmee 
tenminste remise kon maken.

Vanaf het toilet belde hij mobiel naar zijn eigen huis om Ruud te vragen over die 
zet en dat smakken, maar Ruud nam natuurlijk niet op, omdat ze dat zo hadden 
afgesproken. Een bozige Hans nam weer plaats achter het bord en zag dat zijn 
laatste, zelf verzonnen zet een kapitale fout was geweest. Vervolgens kon hij 
zich nog een zet of 25 staande houden dank zij de taai verdedigende computer, 
maar uiteindelijk ging de partij verloren. Het clubkampioenschap ging zodoende 
naar zijn tegenstander.

Kwaad kwam Hans thuis. Ruud was ook gefrustreerd: “Waarom niet toren f2 
maal f6?”. “Sorry, ik heb een half uur gekeken, maar ik kon echt geen eeuwig 
schaak vinden,” antwoordde Hans. “Maar het was om de dame te winnen, niet 
voor eeuwig schaak!“ verklaarde Ruud.
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“Kijk, … “ en Ruud liet zien dat na toren f2 maal f6 de loper van g1 naar b6 kon 
en vervolgens paard c4-d6 de zwarte dame won. Hans werd niet goed, maar 
verdrong zijn gedachten. “En dat smakken?” riep hij terwijl hij naar de koelkast 
liep. “Het is soms nogal saai,” zei Ruud, “Ik moet toch iets kunnen eten of even 
TV kunnen kijken, ofzo?” Hans wierp een blik in de koelkast en schreeuwde: 
“Je hebt alle bapao broodjes opgegeten!” De heren kregen een hevige ruzie, die 
al snel werd afgebroken door muurbonkende buren, waarna Ruud vertrok.

Een week later stond er een bokaal in de vensterbank van Hans. Het onderschrift 
luidde “2e prijs Interne Competitie”. Wie het deksel optilde trof een in tweeën 
gebroken bril, een opgerold brillenkoord en een bolvormig apparaatje met een 
diameter van vijf millimeter.

EINDE
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SCHAAKAGENDA
11 donderdagen, 14 juni t/m 23 augustus

Haagsche Zomercompetitie (Haeghe Ooievaar)

zaterdag 23 juni SHTV Schaakdag met Jop Delemarre
[Jeugd: Nationale pupillendag]

donderdag 28 juni LAATSTE CLUBAVOND SENIOREN vrij schaken
[Jeugd: laatste ronde competitie]

donderdag 5 juli [Jeugd: snelschaken]

donderdag 12 juli LAATSTE CLUBAVOND JEUGD
[Jeugd: snelschaken en uitreiking bekers competitie]

maandag 23 juli t/m donderdag 2 augustus
Open Kampioenschap van Nederland (Dieren)

maandag 6 t/m zaterdag 11 augustus
[Jeugd: Euro Chess Tournament (Hengelo)]

vrijdag 31 augustus, dinsdag 4 en vrijdag 7 september
59e Westlandse Druivenschaaktoernooi (Naaldwijk)

donderdag 6 september Eerste avond seizoen 2007-2008
[Jeugd: start trainingen en competitie]

zaterdag 22 september [Jeugd: NK snelschaken (Heerenveen)]

zondag 30 september [Jeugd: Open NK voor teams in (Mierlo)]

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823
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NIEUW!

Starting out: the Sicilian Sveshnikov – Cox € 22,45
Starting out: the Colle – Palliser € 22,45

Gambiteer I – Davies € 22,45
The Pirc in Black and White – Vigus € 23,95

Play the Caro-Kann – Houska € 22,45
Dangerous Weapons: the French € 23,95

NIEUW CHESSBASE SOFTWARE:

How to Play the Najdorf vol. 3DVD – Kasparov € 38,50
Fritz 10 nog steeds € 44,95!

Schaakboekenverzendhuis De Beste Zet
WGM Erika Sziva/ IM Johan van Mil

A. van Ostadepad 5, 5684 AS Best
Tel: 0499-460320

Giro Nederland: 7230110
Giro België: 000-1701760-89

e-mail: info@debestezet.nl

Bezoek ook onze website: http:// www.debestezet.nl

http://www.debestezet.nl/
mailto:info@debestezet.nl

