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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Ben Spierings voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3629780
Secretaris
Pim van der Meiden secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 3543606
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 3615975
PR & Sponsoring
Ben Spierings pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Hans Segers wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3562239
Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Jeugdleider
Gert-Jan Willighagen jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3972633

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
Hugo van der Laan hugovdla@wxs.nl 3509931

Jeugdbegeleiding

Ton Bodaan, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Gert-Jan Willighagen, Mieke 
Bogaard, Wim Lelieveld, Niels Poppe, Mei Luk, Geurt Jan van der Meiden, 
Supanida Lelieveld, Angelique Iyer

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;

Jeugd stap 3 en hoger: 18:15 tot 19:45 uur;
Senioren: intern vanaf 20:00 uur

Contributie: senioren: € 95 per jaar; jeugd: € 75 per jaar; gezinslid tweede 
junior: € 10 korting per jaar; derde junior: € 20 korting per jaar;
girorekening 5255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de redactie

Terugblik en vooruitzien

We  hebben  een  bewogen  jaar  achter  de  rug  en  het  slechtste  nieuws  was 
natuurlijk wel dat ons eerste team zich niet in de KNSB heeft kunnen hand-
haven. Stijn Gieben schijnt zich zo geschaamd te hebben dat hij nu voor een 
andere club gaat spelen, maar dat is natuurlijk ook niet de juiste houding. Op dit 
moment zitten we beneden de 100 leden (23 juni waren het er opeens nog maar 
93), maar veel jongeren hadden zoveel geïnvesteerd in het schaken dat ze nu 
opeens wat aan hun school gaan doen. Het is treurig dat we de familie Lelieveld 
moeten missen. Ook het onvolprezen jeugdbericht van Wim krijgt u niet meer. 
Hoe moeten we jeugd en senioren beter integreren? Ik weet het niet. Zelf ga ik 
volgend jaar mee doen met de jeugdbegeleiding, en nu maar hopen dat het effect 
gunstig zal zijn. Overigens wil ik volgend jaar weer een etentje organiseren voor 
de vegetarische leden van het club. We hebben dat twee keer gedaan en één ding 
is zeker: het was een positieve bijdrage aan de integratie van jeugd en senioren. 
Het was ook een vorm van integreren van vegetariërs en niet-vegetariërs.  De 
volgende keer wil ik naar het Chinees-vegetarische restaurant in Duindorp. Ik 
ben al  eens  gaan kijken en  eten.  Ook Rob Dijkstra  is  er  geweest  en  kwam 
opgetogen terug. Nog even zoeken naar een kroeg in de buurt om de smaak van 
het vegetarische eten weg te spoelen.

Over  drank  gesproken.  Eén  ding  is  beslist  beter  bij  SHTV dan  bij  de  con-
currerende clubs in Den Haag. En dat is onze bar. Een paar jaar geleden was er 
eigenlijk  maar één minpuntje:  de wijn.  Maar  onze koster  heeft  die  door  een 
aanzienlijk  betere  vervangen.  Misschien  hebt  u  het  niet  gemerkt,  want  veel 
schakers gaan weinig met de trend mee en drinken koffie, bier of chocomel.

Dan is er nog discussie over Samengevat. U ontvangt dit keer het blad een week 
later,  want  er  was  geen  kopij  en  ons  zuinige  bestuur  (de  penningmeester 
ontvangt graag, maar u moet eens een declaratie bij hem indienen!) gaat verga-
deren of we wel doorgaan. Als u wilt dat we blijven bestaan: schrijft u ook eens 
een stukje!

Pim van der Meiden
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Van de voorzitter

Zomer

In  het  vorige  clubblad  eindigde  ik  met  de  stand  van  zaken  in  de  externe 
competitie.  Het  blad  kwam uit,  vlak  voordat  de  meeste  beslissingen  zouden 
vallen. Elders in dit blad wordt er uitgebreid aandacht aan de externe besteed, 
maar zoals inmiddels bekend was het geluk niet aan onze zijde. Om de zware 
klap te verwerken, moeten we volgend seizoen maar collectief een schepje er 
boven op doen om het verloren terrein goed te maken.

Dit laatste clubblad van het seizoen komt uit de speelavond die als feestavond is 
bestempeld. In een gezellig toernooitje worden bij de jeugd en de senioren nog 
één keer de degens gekruist en worden er de nodige prijzen uitgereikt. 
Daarna gaat de schaakvereniging een aantal weken dicht en zal er in die periode 
door  velen  hopelijk  worden  genoten  van  een  zomervakantie,  met  of  zonder 
schaakstukken. 

Op 1 september begint dan het nieuwe seizoen en in de aanloop daar naar toe zal 
op 18 en 25 augustus de club voor wat betreft de seniorenafdeling open zijn voor 
wat zomerse partijen.
Sommigen zullen ook het schaakavontuur aan gaan op een van de grote zomer-
toernooien, zoals in Leiden, Amsterdam of Dieren. Voor wie niet zelf mee kan 
doen is het zeker leuk om een dagje te gaan kijken om de sfeer te proeven, om 
wellicht volgend jaar het in de vakantieplannen mee te nemen.

Ondertussen zal het bestuur van SHTV in de zomer niet stil kunnen zitten. Als 
voorbereiding op de algemene ledenvergadering zal  er  (terugkijkend) aan de 
slag  moeten  worden  gegaan  met  alle  jaarverslagen.  Maar  schakers  moeten 
uiteraard vooral vooruit kijken en het bestuur zal nieuwe plannen maken voor de 
toekomst.

Namens het bestuur wens ik u allen een fijne zomer toe! Volgend seizoen zien 
wij elkaar hopelijk weer op de club en achter het schaakbord.

Ben Spierings
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De ledenlijst

Er is reden op het bestuur, met name op de secretaris te mopperen. Waarom is er 
nog steeds geen ledenlijst?
Eén van de programmapunten van het nieuwe bestuur was het maken van een 
ledenlijst die rondgestuurd zou worden aan alle leden. Publiceren op het web 
mag niet, want dat is een inbreuk op de privacy. Het vorige bestuur ging nog 
verder: de ledenlijst was een zorgvuldig gekoesterd bestuursgeheim. We streven 
nu naar meer openheid, maar toch is de lijst er nog niet. Dat dit nog niet gebeurd 
is,  ligt  in  de  eerste  plaats  aan  mij.  In  de  tweede plaats  aan  mensen die  mij 
hebben verteld dat die ledenlijst opgemaakt moest worden in het bestand Excel. 
Dat bleek een dekselse klus en er gebeurden de gekste dingen. Je dacht Hans 
Dwarshuis te bellen, maar er had zich een wonderlijke verschuiving voorgedaan 
en je kwam bij Rob Dijkstra terecht. Je zoekt wat jeugdspelers bij elkaar, maar 
de tienjarige Gert-Jan Willighagen blijkt wel bij de jeugd te horen, maar al een 
goede veertiger te zijn. Geknoei dus, alweer van mij, met dat bestand.
Nieuwe  leden  zorgen  ook  voor  problemen.  Jeugdleden  melden  de  e-
mailadressen  van  hun  ouders  helemaal  verkeerd,  een  enkeling  blijkt  niet  te 
weten waar hij woont en laatst was er, ongelogen, een senior die alle gegevens 
fout vermeldde, behalve zijn eigen naam. Hij was er trots op dat hij die correct 
gespeld  had:  de  rest  moesten  we  maar  aan  zijn  vrouw vragen.  Dan  zijn  er 
constante wisselingen in het ledenbestand. Neen, het valt allemaal niet mee.
Toch  is  er  verbetering  waar  te  nemen.  Intussen  heeft  iedereen  met  een  e-
mailadres een ledenlijst ontvangen en dat heeft tot enige correcties en nieuwe 
inzichten geleid. Volmaakt is de lijst nog niet. Zeker is die nog niet zo foutloos 
dat we een gedrukt boekje met alle adressen kunnen rondsturen dat een sieraad 
is in uw boekenkast en over twintig jaar een waardevolle historische bron. In 
afwachting daarvan een tussenoplossing: als u een ledenlijst wilt hebben, stuurt 
u mij dan een mailtje en per omgaande ontvangt u de meest recente lijst. Er zijn 
nog  enkele  leden die  geen  e-mailadres  hebben  en  toch  een  ledenlijst  willen 
hebben. In overleg met de penning-meester kan voor een schappelijke prijs een 
fraaie uitdraai vervaardigd worden.

Pim van der Meiden
gwvandermeiden@hetnet.nl
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Interne competitie

Door een overwinning op Mike Hoogland in de 5e en laatste ronde van de play-
offs is Hans Segers de nieuwe kampioen van SHTV geworden. Ton Bodaan wist  
door zijn overwinning op Tjomme Klop in punten weliswaar even hoog als Hans 
te  eindigen, maar  omdat  Hans  meer  Sonnenborn-Bergerpunten  had  gescoord 
was die overwinning van Ton net niet genoeg voor de kampioenstitel.
De eindstand:

Naam prt W R V ptn SB
  1 Hans Segers 5 3 1 1 3,5 9,50 
  2 Ton Bodaan 5 3 1 1 3,5 6,75 
  3 Mike Hoogland 5 2 1 2 2,5 4,75 
  4 Melchior Vesters 5 2 1 2 2,5 4,50 
  5 Tjomme Klop 5 1 2 2 2,0 4,00 
  6 Jan Willem le Grand 5 1 0 4 1,0 3,50

Terwijl Hans Segers in de playoffs kampioen werd, werden in de laatste ronde 
van de nacompetitie nog de volgende wedstrijden om de titel  Best of the rest 
gespeeld. Karl Baak kan met afstand deze titel claimen.

Naam ptn w.p. SB
  1 Karl Baak 7,5 38,5 34,75
  2 Hugo van der Laan 6 36 23,25
  3 Piet Sikkes 4,5 40,5 20,00
  4 Niek Wisse 4,5 35 20,75
  5 Ben Spierings 4,5 34,5 17,25
  6 Eduard Supit 4,5 33 18,75
  7 Hans Segers 4 36,5 22,25
  8 Jaap Luyendijk 4 36,5 16,50
  9 Gert Jan Willighagen 4 35,5 20,75
10 Jan Verheijen 4 34,5 12,75
11 Wim Vermeulen 4 24 8,50
12 Rob Dijkstra 3,5 35 16,75
13 Armin Segger 3,5 35 15,25
14 Koos Roeleveld 3,5 34,5 19,50
15 Pim van der Meiden 3,5 29 12,50
16 Nico Gouzij 3 38 19,25
17 Kees van Gelder 3 32 8,00
18 Cor Kanters 3 31 13,25
19 Henk Bouma 3 30 13,00
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20 Monique Keuzenkamp 3 29 9,25
21 Mischa Spelt 3 27 9,25
22 Melchior Vesters 2,5 35,5 19,75
23 Ard v d Zwart 2,5 35 19,25
24 Ton Bodaan 2,5 31,5 13,25
25 Hans Dwarshuis 2,5 30 15,25
26 Justus van Klaveren 2,5 29 9,50
27 Bert van Dijk 2,5 23 2,25
28 Jan Bonsel 2 28,5 5,50
29 Lex van der Meer 1,5 29,5 12,25
30 Pip Kanters 1,5 29 12,25
31 David Dijkerman 1,5 28,5 12,25
32 Thomas Luk 1,5 26 9,00
33 Leo Nijst 1 25,5 1,00

Piet Sikkes

De kampioenspartij

Hans Segers-Mike Hoogland (Interne competitie, 23 juni 2011)
Deze partij werd gespeeld in de laatste ronde van de playoffs. In de voorgaande 
rondes  hadden  alle  kanshebbers  al  punten  verspeeld  en  de  strijd  was  nog 
helemaal  open.  Als  ik  deze  partij  zou  winnen  van  Mike  zou  ik  zeker 
clubkampioen worden dit  jaar.  Bij  remise was dat  onzeker.  Mike moest  ook 
winnen om nog clubkampioen te kunnen worden. Het was dus zeker dat het hard 
tegen hard zou gaan. We moesten beiden proberen te winnen.

1. e4 c5  2. Pf3 d6  3. d4 cxd4  4. 
Pxd4 Pf6  5. Pc3 a6  6. Le3 e5  7. 
Pb3 Le6  8. f3 Le7  9. Dd2 0-0

rsn-wq-trk+
+p+-vlpzpp
p+-zplsn-+
+-+-zp-+-
-+-+P+-+
+NsN-vLP+-
PzPPwQ-+PzP
tR-+-mKL+R

10. g4
Ik meende me te herinneren van een 
partij  Carlsen  Nakamura  dat  hier 
rocheren voorbarig was. Dat was een 
vergissing  van  me.  Met  d5  krijgt 
zwart gemakkelijk gelijk spel.
10. ...b5
Niet de beste 10. ...d5  11. g5 Pxe4 
12. fxe4 d4  13. Pxd4 exd4  14. Dxd4 
Dxd4  15. Lxd4 Lxg5 en zwart heeft 
gemakkelijk gelijk spel.
11. g5 b4  12. Pe2 Ph5  13. Pg3 Pf4
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rsn-wq-trk+
+-+-vlpzpp
p+-zpl+-+
+-+-zp-zP-
-zp-+Psn-+
+N+-vLPsN-
PzPPwQ-+-zP
tR-+-mKL+R

Dit  was  de  variatie  die  ik  verwacht 
had na g5. Ik schatte toen in dat dit 
beter zou zijn voor wit. Ik heb in het 
verleden  een  aantal  partijen 
gewonnen  met  zo'n  paard  op  f4  en 
was  daarom  mischien  onterecht 
optimistisch  over  deze  stelling.  De 
computer  zegt  dat  deze  stellling 
ongeveer gelijk is.
14. h4 f6
Dit  is  een  slechte  zet  vanwege  de 
volgende combinatie. 14. ...a5 en wit 
heeft slechts gering voordeel.
15. Lxf4 exf4  16. Pd4

rsn-wq-trk+
+-+-vl-zpp
p+-zplzp-+
+-+-+-zP-
-zp-sNPzp-zP
+-+-+PsN-
PzPPwQ-+-+
tR-+-mKL+R

De zwarte paarden komen tot leven.
16. ...Lf7  17. Pgf5 fxg5  18. 0-0-0
Wit speelt nu vol op de aanval. Een 
pion meer of minder telt niet meer.
18. ...a5  19. Lb5 a4
19. ...gxh4  20. Dg2 Lf6  21. Txh4 en 
de  aanval  van  wit  wint  nog  aan 
kracht.
20. Dxb4

rsn-wq-trk+
+-+-vllzpp
-+-zp-+-+
+L+-+Nzp-
pwQ-sNPzp-zP
+-+-+P+-
PzPP+-+-+
+-mKR+-+R

20. ...Pa6
Dit  is  een  fout  in  slechte  stelling. 
Zwart kan taaier verdedigen, maar de 
stelling is verloren voor hem bij goed 
spel van wit. Bijvoorbeeld 20. ...gxh4 
21. Lc4 Lxc4  22.  Dxc4† Kh8  23. 
Pe6
21. Lxa6 Txa6  22. Db7
1-0

Een spannende partij in de aanval winnen is altijd leuk, zeker als het om het 
clubkampioenschap gaat. Dat dit mijn eerste (en wellicht enige ) kampioenschap 
bij SHTV is maakt de overwinning nog zoeter.

Hans Segers
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Externe competitie

Terug naar start (verslag: Maarten Stolte)
Zaterdag 14 mei is het eerste team er niet in geslaagd het vege lijf te redden in 
klasse 3E van de KNSB-competitie. Terug naar de promotieklasse, terug naar de 
avonden en terug naar het  rappere speeltempo.  Het  eerste  team kwam in de 
KNSB-competitie door in het oprichtingsseizoen 2006-2007 meteen de HSB-
promotieklasse te winnen. Dat ging op een wonderlijke wijze, zodanig, dat ze in 
het Vaticaan het er nóg over hebben. Vervolgens bewees het eerste wel thuis te 
horen in  die  derde  klasse  KNSB.  In  het  debuutseizoen 2007-2008 werd een 
vierde plaats bereikt na onder meer een reeks van vijf gewonnen wedstrijden op 
rij. Het sportieve hoogtepunt werd bereikt in het seizoen 2008-2009, namelijk 
een tweede plaats.
Dit  seizoen waarde het  degradatiespook al geruime tijd rond. Er werden wel 
behoorlijk  wat  bordpunten  gescoord,  maar  zo  onhandig  verdeeld  over  de 
wedstrijden  dat  er  te  weinig  matchpunten  gescoord  werden.  Voor  de  laatste 
ronde werd er maar liefst zesmaal met 3½-4½ of met 3-5 verloren. Verder een 
keer 6-2 gewonnen en een keer 4-4.

Als  we  de  laatste  wedstrijd  gewoon  zouden  winnen  zouden  we  zeker  niet 
degraderen.  En  het  moest  kunnen  tegen  het  niet  al  te  sterke  LSG  4.  De 
Leidenaren vochten echter ook tegen degradatie en kwamen goed voor de dag. 
Ik zette zelf een geheel verkeerde toon door aan het begin van het middenspel 
een vergiftigde pion te pakken met mijn dame. Het was de weergave van een 
wisselvallig seizoen, waarin ik vaak kansrijke posities wist op te bouwen, maar 
door veel blunders slechts een middelmatige score haalde.
Stijn was daarvoor al materiaal kwijtgeraakt tegen een razendsnel spelende Rag 
de Graaff. Onze speler wist de partij desondanks lang te rekken en enig uitzicht 
op remise te houden. De Graaff maakte echter geen fouten en verzilverde zijn 
voordeel. Tjomme had een klein maar duidelijk voordeel. Zonder dames op het 
bord had hij met zijn naar g2 gefianchetteerde loper druk op pion b7, waar de 
zwartspeler niet lekker uit kon komen. Waarschijnlijk als gevolg van deze druk 
gaf de LSG-er een loper weg. Tjomme maakte het karwei vervolgens snel af.
Melchior trof Linda Jap Tjoen San aan het eerste bord, en hoewel zij in haar 
eentje al ruim voldoende speelsterkte aan de tafel brengt, wist zij zich ook nog 
gesteund door een kleine secondant die waarlijk over nog betere schaakgenen 
dan  zijzelf  beschikt.  Middels  morsecodeachtige  schopjes  werd  de  ene  na  de 
andere krachtzet doorgegeven en Melchior stond met de rug tegen de muur. In 
de FIDE-regels is nu eenmaal niets geregeld over spelers die in verwachting zijn 
van bijzonder getalenteerden. Mike bevond zich al enige tijd in een gewonnen 
toreneindspel, dat evengoed een toreneindspel is en toreneindspelen zijn altijd 
remise, ook nu weer.
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Bij 1½-3½ achter was er weinig realisme voor nodig om de kans op degradatie 
rond de 99% in te schatten. Hans, Sander en Marco zouden nu alle drie moeten 
winnen.  Aan  inzet  geen  gebrek,  de  nodige  onverantwoorde  risico’s  werden 
genomen,  maar  de  inzet  werd  niet  beloond.  Sander  kwam  slecht  door  de 
tijdnoodfase heen, waarin een vermoedelijk punt in een zekere nul veranderde. 
Marco greep iedere gelegenheid aan om nog wat spanning op het bord te creëren 
en sloeg diverse remiseverzoeken af. De puntdeling was evenwel onvermijde-
lijk.  Hans had een mooie  partij  gespeeld  met  allerlei  ingenieuze  wendingen, 
maar  zou  onder  normale  omstandigheden  misschien  met  remise  genoegen 
moeten nemen. Na een lange fase van vakkundig uitstellen van een winstpoging 
om ten  behoeve  van het  teamresultaat  de  tegenstander  verder  in  tijdnood te 
brengen, en toen de degradatie al een feit was, greep hij mis en kreeg hij nog een 
zeer onverdiende nul aan zijn broek.

SHTV 1 (1997) LSG 4 (1962) 2-6
Melchior Vesters (1992) WIM Linda Jap Tjoen San (2169) 0-1
Hans Segers (2031) Marco de Mooij (1929) 0-1
Sander Pauw (2040) Bart Groeneweg (1961)  0-1
Maarten Stolte (2055) Leendert Pols (1870) 0-1
Mike Hoogland (2029) Wim Zwinkels (1914) ½-½
Tjomme Klop (1992) Michael Kubbenga (1906) 1-0
Stijn Gieben (1950) Rag de Graaff (2014) 0-1
Marco van Straaten (1889) Peter Aalders (1930) ½-½

Schaakhuis 1 - SHTV 2 (verslag: Karl Baak)
Het  einde  van  een  grillig  seizoen  kreeg  een  passend  slot  in  een  al  even 
merkwaardige centrale ronde. Schaakhuis na een aanvankelijk bliksemstart met 
6 matchpunten en 19½ bordpunten uit 3 rondes, liet vervolgens 3 nederlagen 
noteren. Hierdoor speelde we tegen Schaakhuis voor de punten en indirect tegen 
Belgisch  Park  voor  het  kampioenschap.  Met  1  bordpunt  voorsprong  en  het 
onderlinge resultaat in ons nadeel gingen we bepaald niet als favoriet van start.
Toen de meeste teams gehoor hadden gegeven aan het verzoek om te gaan zitten 
waren  de  spelers  van  beide  teams  van  Schaakhuis  nog  druk  bezig  om hun 
voorkeur kenbaar te maken bij hun teamleider.
Koos kreeg het punt na ruim een uur,  omdat niemand zin had tegen hem te 
spelen en omdat de wedstrijdleiding voor de zekerheid langer dan een uur wilde 
wachten. Niek incasseerde het punt tegen een aspirant-lid dat vooral gewapend 
was  met  veel  enthousiasme.  Gert-Jan  kreeg  een  koningsaanval  uit  zijn 
theorieboekje  en  maakte  daar  bekwaam  gebruik  van.  Ed  die  tegen  de 
verwachting in wel een basisspeler trof overspeelde die al vanuit de opening.
Met een minimum aan strijd was al vroeg een riante voorsprong opgebouwd. 
Ondertussen zuchtte en kreunde Belgisch Park vlak achter ons. Dit werd nog 
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erger toen Bart Verbaan het volle punt liet aan de speelster van Lierse, die 400 
elopunten minder bezit. We hadden nog 1 punt nodig om het Belgisch Park heel 
moeilijk te maken. Wat aanvankelijk op een ‘mission impossible’ leek kwam nu 
toch heel dichtbij.
Jan Willem was als verwacht kansloos. Blijkbaar als onze beste speler ingeschat, 
kreeg hij het ratingkanon van Schaakhuis om hem af te stoppen. Misschien was 
Olav hierdoor zo aangedaan dat hij blunderde in een variant van de Caro-Kann, 
die in razend tempo door beide spelers op het bord werd gebracht. Ikzelf speelde 
vooral tegen mezelf en leverde het punt langzaam maar zeker in. Evert kwam al 
vroeg in de denktank door een variant waarmee Gert-Jan de nodige ervaring had 
opgedaan tegen dezelfde tegenstander. Doch tijdens de partij mag je daarover 
geen informatie meer uitwisselen. Toen Evert als laatste speler ook nog op winst 
wilde gaan spelen was het snel gedaan met de koopman.
Ondertussen hadden een aantal spelers van Belgisch Park op pure wilskracht en 
uithoudingsvermogen  de  wedstrijd  tegen  Lierse  doen  kantelen,  zodat  het 
beoogde kampioenschap uiteindelijk ver buiten ons bereik bleef. Achteraf had 
een punt of zelfs een half punt ergens in een seizoen vol met gemiste kansen het 
verschil kunnen maken.
Het liep niet en aangezien we verloren met 4-4 van een team met slechts vier 
basisspelers verdienen we het ook niet.

Schaakhuis 1 SHTV 2 4-4
Tjeerd Ouwehand (-) Niek Wisse (1706) 0-1
Raymond Liem (2138) Jan Willem le Grand 1-0
Rijnko Baas (1924) Olav van Leeuwen (1855) 1-0
David Jonkman (1896) Evert Baak (1907) 1-0
Jean Michel Beeloo (1797) Karl Baak (1859) 1-0
N.O. Koos Roeleveld (1778) 0-1 R
Jos Ruigrok (1789) Gert-Jan Willighagen (1793) 0-1
Kyaw Moe Thu (-) Ed Olvers (1772) 0-1

SHTV 3 onnodig gedegradeerd (verslag: Ben Spierings)
Op woensdag 20 april jl. werd de centrale slotronde voor de eerste klassen en 
promotieklasse in Zoetermeer georganiseerd. Een volle speelzaal, waarin veel 
teams nog ergens  voor  streden.  Ons tweede team speelde in  klasse 1A voor 
promotie, ons derde team streed in klasse 1B tegen degradatie. Dat laatste was 
eigenlijk niet  nodig geweest,  maar na drie gelijke spelen haperde de punten-
machine.

Als teamleider schatte  ik vooraf  in dat  een gelijkspel  in  het  onderlinge duel 
tegen Schaakhuis 2 genoeg was voor lijfsbehoud. Immers, de andere degradatie-
kandidaat  Haeghe Ooievaar 1 speelde tegen het  sterker ingeschatte  DD 4 en 
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stond in bordpunten achter ons en dat was als zij ook gelijk speelden nog steeds 
zo. Maar aan het begin van de avond moest ik de prognoses bijstellen. DD 4 
kwam maar met  7 spelers  opdagen en in een verzwakte opstelling.  Het  was 
duidelijk dat er voor hun niks op het spel stond, maar dat is uiteraard wel van 
grote invloed op de competitie. Haeghe Ooievaar daarentegen kwam juist met 
Van den Bos, die eigenlijk al geen trek meer had om extern te spelen.

Het was duidelijk dat het van onze eigen kracht uit moest gaan. We kwamen ook 
nog op een snelle 2-0 achterstand door nederlagen van René en Armin. Knappe 
overwinningen waren te noteren voor Nico en Piet en ook Eduard won in een op 
het  oog remise  lijkend eindspel.  Met  nog drie  partijen aan de  gang zou het 
misschien nog lukken, maar Alex stond materiaal achter en redde het niet: 3-3.
Inmiddels  had  Haeghe  Ooievaar  de  verwachte  buit  binnen.  Als  Jan  en  ik 
anderhalf punt zouden scoren dan waren we er. Ik zelf sloeg tot twee keer toe 
een remiseaanbod af in een eindspel met dames en torens, waarin mijn stukken 
een actief winstplan uitvoerden in tijdnood. Helaas moest Jan de eer aan zijn 
tegenstander  laten  en  was  met  4-4  een  terechte  eindstand  op  het  scorebord 
gekomen en was degradatie naar de 2e klasse een feit.

SHTV 3 (1708) Schaakhuis 2 (1751) 4-4
Alex van Leuken (1739) R. Brouwers (1813) 0-1
Eduard Supit (-) Boudeijn van de Haar (1506) 1-0
Armin Segger (1854) Hans Then (1821) 0-1
Jan Verheijen (1654) Patrick Tjioe (1771) 0-1
Piet Sikkes (1696) M. de Meij (1896) 1-0
René Weerts (1598) G. Horst (1680) 0-1
Nico Gouzy (1719) Paul Regeer (1773) 1-0
Ben Spierings (1693) G. Onselen (-) 1-0
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Haagse Rapidcyclus 2011 (deel 2)

De  tweede  helft  van  de  rapidcyclus  begon  in  het  Nationaal  Schaakgebouw. 
Hoewel dit toernooi het slechtst bezocht was van de vier, wat misschien wel toe 
te schrijven is aan het geringe aantal spelers van de organiserende vereniging. 
Traditioneel is die juist het best vertegenwoordigd. Toen de rookwolken waren 
opgetrokken  bleek  Alfonso  Gallardo  van  SG  Rijswijk  op  weerstandspunten 
gewonnen te hebben voor onze toppers Melchior Vesters en Hans Segers.

  1 Alfonso Gallardo (Rwijk) 1906 6.0 29.5 24.25 
  2 Melchior Vesters (SHTV) 2003 6.0 26.5 21.00 
  3 Hans Segers (SHTV) 2059 5.0 34.0 22.75 
  4 Edwin van der Leij (HO) 1637 5.0 22.0 13.00 
  5 Ton Bodaan (SHTV) 1887 4.5 28.5 16.25 
  6 Lothar van der Sluijs (DD) 1839 4.5 28.0 16.50 
  7 Andre Wagner (SHTV) 1695 4.5 25.0 14.25 
  8 Wim Reimer (DD) 1801 4.0 28.5 16.75 
  9 Herman Arends (DD) 1806 4.0 27.5 15.00 
10 Sasha Shikman (Ldorp) 1344 4.0 27.0 12.75 
11 Jochem van der Sluis (DD) 1472 4.0 26.5 13.50 
12 Jaco Arkesteijn (DD) 1568 4.0 25.5 12.75 
13 Rolf Corstjens (Ldorp) 1498 4.0 23.0 8.50 
14 Toon van Weel (DD) 1595 4.0 22.5 12.50 
15 Pim van der Meiden (SHTV) 1409 3.5 24.0 10.00 
16 Dominique Nierop (HO) 1629 3.0 29.5 11.25 
17 Andrew Mensing (Sdrt) 1183 3.0 27.0 7.50 
18 Felipe Gallardo (-) 1500 3.0 25.0 7.00 
19 Jan van der Meer (HO) 1703 3.0 22.0 5.75 
20 Rob van Duivenboden (HO) 1362 3.0 21.0 6.00 
21 Frans Pieter v.d. Bos (HO) 1800 3.0 21.0 5.50 
22 Gaston Merkx (-) 1875 3.0 20.5 9.25 
23 Meile Tamminga (-) 1484 3.0 17.0 4.00 
24 Wouter Remmerswaal (HO) 1301 3.0 16.0 3.75 
25 Adrian Mensing (Sdrt) 1264 2.0 28.0 7.00 
26 Jim Loke (HSV) 1583 2.0 26.0 6.00 
27 Maurits Bons (HO) 1709 2.0 21.0 6.00 
28 Theo Haerkens (-) 1250 2.0 21.0 1.25 
29 Justus van Klaveren (SHTV) 1000 1.0 17.5 0.25

Toen de tussenstand werd opgemaakt over de drie verspeelde toernooien bleek 
dat Melchior de rapidcyclus al gewonnen had. Met 18 punten stond hij zo ver 
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voor op de concurrentie dat hij niet meer ingehaald kon worden. Bij het werven 
van  deelnemers  voor  het  toernooi  van  SHTV  leek  het  mij  slim  om  dit  te 
verzwijgen, zodat sterke spelers niet weg zouden blijven. Gemeen, dat geef ik 
toe, maar alles is toegestaan in liefde en oorlog en schaken is nu eenmaal een 
oorlogsspel.
Ton  Bodaan en  Adrey Caljé  (Voorburg)  gingen  flink  werven onder  resp.  de 
kernploeg en familie  en zo kon het  gebeuren dat  we het  record van dit  jaar 
braken met 49 deelnemers, met daar onder de kersverse nationaal kampioen tot 
12  jaar,  Robby  Kevlishvili,  en  de  sterke  schaakbroers  Matthew,  Kevin  en 
Jonathan  Tan  (neven  van  Adrey’s  wederhelft  Cissy,  die  meespeelde  en  veel 
foto’s maakte). Het toernooi werd een groot feest.

  1 Robby Kevlishvili (Prom) 1671 6.0 29.5 24.50
  2 Kevin Tan (Zuk) 2204 6.0 27.5 23.50
  3 Jonathan Tan (Zuk) 2143 5.5 32.0 23.75
  4 Matthew Tan (Zuk) 2374 5.5 30.5 23.75
  5 Tjomme Klop (SHTV) 1990 5.5 30.5 22.50
  6 Mike Hoogland (SHTV) 2015 5.0 31.0 19.50
  7 Ben Spierings (SHTV) 1693 5.0 28.0 18.00
  8 Maurice Manoch (Char) 1952 4.5 33.5 20.00 
  9 Ton Bodaan (SHTV) 1901 4.5 30.0 16.00
10 Lothar van der Sluijs (DD) 1839 4.5 29.0 15.75
11 Armin Segger (SHTV) 1854 4.5 27.5 15.75
12 Philip Westerduin (RSR-IvT) 2078 4.5 27.5 14.25
13 Frans Pieter v.d. Bos (HO) 1800 4.5 25.5 14.25
14 Koos Roeleveld (SHTV) 1778 4.5 25.5 13.75
15 Wouter Remmerswaal (HO) 1301 4.5 25.5 13.75
16 Wim Reimer (DD) 1801 4.0 29.5 13.75
17 Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1793 4.0 28.5 13.50
18 Jaimy Luk (SHTV) 1615 4.0 28.0 15.75
19 Jan v.d. Meer (HO) 1703 4.0 26.5 13.00
20 Michael Claushuis (BF) 1452 4.0 25.0 11.75
21 Maurits Bons (HO) 1709 4.0 25.0 11.00
22 Jim Loke (HSV) 1583 4.0 24.5 13.00
23 Edwin v.d. Leij (HO) 1637 4.0 23.0 10.50
24 Dominique Nierop (HO) 1629 3.5 26.5 11.50
25 Cor Kanters (SHTV) 771 3.5 26.0 10.25
26 Koen Westerink (SHTV) 600 3.5 25.0 8.50
27 Eduard Supit (SHTV) 1775 3.5 24.5 9.25
28 Elmar Bottema (BF) 1400 3.5 24.0 8.75
29 Pim v.d Meiden (SHTV) 1409 3.0 26.5 7.00
30 Djoesa Kraan (SHTV) 500 3.0 25.5 8.50
31 Paul Koks (DD) 1533 3.0 25.5 6.50
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32 Jan Nienhuis (Vb) 1463 3.0 23.0 7.50
33 Ruben Westerink (SHTV) 650 3.0 22.0 8.00
34 Aart Rietveld (Vb) 1400 3.0 22.0 6.50
35 Adrey Caljé (Vb) 1250 3.0 22.0 6.00
36 Justus van Klaveren (SHTV) 863 3.0 21.0 5.50
37 Rob van Duivenboden (HO) 1362 3.0 19.5 4.75
38 Jason van Oudheusden (DSC) 1100 2.5 23.0 5.75
39 Ming Dao Caljé (Vb) 691 2.5 18.5 2.50
40 Dennis Westerduin (Pionn) 1056 2.0 22.5 3.50
41 Alicia Manoch (Prom) 875 2.0 20.0 2.00
42 Shota Kevlishvili (Prom) 1350 2.0 19.5 1.00
43 Fong Li Caljé (Vb) 818 2.0 19.5 1.00
44 Ruben Siahaija (SHTV) 600 2.0 18.5 1.75
45 Mitchell Vuong (SHTV) 773 2.0 16.5 1.00
46 Casper Schutrups (SHTV) 850 1.0 18.5 1.00
47 Ricki Luk (SHTV) 761 1.0 15.5 0.00
48 Thomas Luk (SHTV) 789 0.0 17.5 4.00
49 Cissy Caljé (-) 800 0.0 15.0 0.00

Melchior won dus de cyclus, maar uiteindelijk wonnen nog tien anderen een 
geldprijs. Alleen in de groep tussen 1401 en 1600 bleef een prijs liggen. Een 
schone taak voor mensen in die categorie om volgend wat vaker mee te doen.

Groep A (1801 en hoger)
Melchior Vesters (SHTV, 2003) 18
Wim Reimer (DD, 1801) 14,5
Lothar van der Sluijs (DD, 1839) 14,5

Groep B (1601-1800)
Frans Pieter van den Bos (HO, 1800) 13,5
Edwin van der Leij (HO, 1637) 13
André Wagner (SHTV, 1695) 13

Groep C (1401-1600)
Jim Loke (HSV, 1583) 11
Pim van der Meiden (SHTV, 1409) 9,5

Groep D (1400 en lager)
Wouter Remmerswaal (HO, 1301) 10,5
Rob van Duivenboden (HO, 1362) 9
Justus van Klaveren (SHTV, 863) 7

André Wagner
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Een verhaal over schaken
wie schreef het? wie helpt mij?

Het menselijk geheugen is een zonderbaar iets. Er zijn zaken die je onthoudt en 
die  je  vergeet.  De  selectie  daarvan  is  willekeurig.  Soms  is  dat  kwellend. 
Misschien  is  er  een  lezer  die  me  bij  het  volgende  probleem  kan  helpen. 
Merkwaardig genoeg betreft het een verhaal over de eigenaardige selectiviteit 
van het geheugen en het vergeten, zo men wil verdringen. Het is zoiets van ‘in 
die doos zit weer een doos’. Het heeft iets te maken met geheugen en inprenting. 
Ard van der Zwart, neuroloog, zou me er een aardig college over kunnen geven, 
maar we zien hem nog maar zo weinig op de club. Een psychiater zou weer 
andere aspecten kunnen benaderen. Maar die is te duur.

Ik was veertien jaar oud. En ik las een verhaal over schaken dat me boeide. Ik 
herinner me de gehele loop van het  verhaal,  maar ik weet niet  meer wie de 
schrijver  was.  Ook weet ik niet  in welk tijdschrift  of  welke krant  het  stond. 
Misschien was het de Reader’s Digest. Een immense afkeer maakt helaas dat ik 
die jaargang niet meer ga doorkijken. Ook weer zoiets. Het was 1955 of 1956, 
en de Koude Oorlog was hevig. Het ging over een Hongaar die naar het westen 
wilde. Hongaren mochten niet emigreren, maar er was in Hongarije een Duitse 
minderheid en die kreeg vaak toestemming te ‘repatriëren’. Op de een of andere 
manier had onze Hongaar, de ik-persoon in het verhaal, de identiteit gekregen 
van een Duitser die overleden was of onvindbaar. Zodoende kon hij wel naar het 
westen. Geheel zonder papieren zat de Hongaar in een trein die hem naar Wenen 
zou brengen. Maar de Russen, onder wier strenge hoede de trein uit Hongarije 
naar Oostenrijk reed, hadden een lijst met namen, vroegen ieders naam en nog 
wat persoonlijke gegevens. Als dat allemaal op de lijst stond, was het in orde. 
Anders moest de reiziger de trein uit en waren de gevolgen onplezierig. Onze 
Hongaar was in zijn zenuwen opeens de naam van de Duitser vergeten die hij 
moest noemen. Dat was angstaanjagend, want er kwam al een Rus met de lijst. 
Toen kwam de redding. Een andere Rus liep door de trein met de vraag: “Wer 
spielt Schach?”. Het bleek dat de Russische generaal die de commandant van de 
trein was de tijd  wilde  doden door  te  schaken.  Er zat  niet  anders  op  en de 
Hongaar verklaarde dat hij graag wilde spelen. Hij was een niet slechte speler in 
zijn jonge jaren geweest, maar had al jaren niets aan het spel gedaan. Hij werd 
naar de generaal gebracht. Hij moest goed partij geven, maar ook weer niet al te 
goed. Hij kende, zo zei hij in het verhaal, geen één Rus die tegen zijn verlies 
kon. Het was in de jaren vijftig, blijk geven van anti-Russische sentimenten was 
heel  algemeen  en  Hongaren,  Russenhaters  bij  uitstek,  deden  daar  nog  een 
schepje boven op. De generaal bleek een matige schaker en al gauw had onze 
Hongaar  de  juiste  speltechniek  te  pakken.  De  generaal  was  wel  een 
hartstochtelijke speler. Wanneer de Hongaar te lang zat na te denken, werd hij 
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ongeduldig. “Speel, Magyar”, zei hij dan. Dat maakte alles nog erger. De trein 
zat  immers  vol  Duitsers  en  er  was  geen  één  Hongaar,  behalve  dan  die  ene 
schaakspeler  die  onder  een  Duitse  identiteit  wilde  vluchten.  Vermoedde  de 
generaal  iets?  Of  was  het  gewoon  een  domme  vergissing?  Ze  speelden 
verschillende partijen: winst en verlies werden in de juiste proporties gebracht. 
Het lukte onze Hongaar met geen mogelijkheid zich zijn pseudo-Duitse naam te 
herinneren. Misschien speelde hij even heel slecht en zag de generaal kansen 
toen de Russische controleur met zijn lijst namen kwam. Hij maakte aanstalten 
dat hij ook de naam van de Hongaar wilde weten. De generaal werd woedend, 
wilde het spel niet onderbroken zien door deze futiliteit en de controleur deinsde 
terug.  Tenslotte  reed  de  trein  Wenen  binnen  en  de  reis  was  ten  einde.  De 
generaal zei iets vriendelijks en gaf de Hongaar een hand. Hij sprak Russisch en 
onze Hongaarse Duitser verstond geen woord. Maar de adjudant van de generaal 
vertaalde  en  zei  in  het  Duits  dat  de  generaal  hem  een  goede  speler  had 
gevonden, graag nog eens met hem wilde schaken als hij weer eens in Wenen 
was en zijn naam vroeg. Op dat moment wist de Hongaar alles weer en zei hoe 
zijn Duitse naam was en waar hij vandaan kwam, kortom alle gegevens van de 
lijst, en dat hij van zijn kant de generaal ook graag nog eens wilde ontmoeten 
voor een spelletje schaak.

Ik heb dit stuk geschreven in de hoop dat dit me zou helpen en me een stuk 
geheugen zou teruggeven. Op termijn zal het me stellig opluchten. Het was geen 
hoogstaande literatuur. Ik ben er zeker van dat ik niet een mooi, diepgravend 
stuk  literatuur  heb  bedorven  door  een  journalistiek,  zo  men  wil  historisch 
verslag.

Pim van der Meiden
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Zij sjouwden van kroegie naar kroegie

Mike en ik gaven voor de derde maal acte de présence op het Delfts Kroegloper-
toernooi.  De vorige editie was heel  warm verlopen en dit  jaar viel de eerste 
pinksterdag op 12 juni, dus ik vreesde het ergste. Echter, in de aanloop naar het 
toernooi leek het omgekeerde te gaan gebeuren. Het zou een regenachtige dag 
gaan worden,  maar  in  de laatste  dagen voor het  pinksterweekend werden de 
verwachtingen gunstiger en inderdaad, het was een droge dag. Winderig en koel, 
maar droog.
Toen ik op de fiets bij het denksportcentrum aan de Zusterstraat aan kwam, werd 
ik verwelkomd door Geurt Jan, in gezelschap van strijdmakker Bas Prins (geen 
onbekende voor vroegere Haagse Torenleden en de nodige oud-Vogelwijkers) en 
Joyce, de zus van Mike, die al jaren de betere helft is van Bas: waar had ik Mike 
gelaten? Nu komen hij en ik van verschillende kanten van de stad, dus ik zie 
hem pas op locatie, maar het trio had nog slaapoogjes (hoewel het al half twaalf 
was), want Mike bevond zich al binnen.
Dit jaar hadden 130 spelers zich aangemeld, als koppel of individueel, van jong 
tot oud. Want ondanks de naam is het niet zo dat er uitsluitend alcohol wordt 
gedronken, wat dit soort toernooien ook voor jeugdspelers geschikt maakt.

Iets verlaat trok men met het schaakmateriaal het centrum van Delft in naar de 
vertrouwde  locaties:  ‘t  Proeflokaal,  Biercafé  Doerak,  Filmhuis  Lumen, 
Bierlokaal  Locus Publicus,  Bierhuis  De Klomp, Café De Engel,  Grand Café 
Royal,  Café De Joffer en Hotel De Plataan. In of voor zes van deze locaties 
mochten wij onze kunsten vertonen. We waren snel ter plaatse voor de eerste 
ronde, want ‘t Proeflokaal is het dichtst bij het startpunt en we zouden er dit jaar 
ook het toernooi afsluiten, bleek later. Dat werd openen met een kriek. Als regel 
begin ik  liever met fris,  maar  in  deze locatie  kan ik  dat  niet  over mijn hart 
verkrijgen.  Er  zouden  er  over  de  dag  verdeeld,  volgens  planning,  nog  twee 
volgen.  De tweede match,  in  De Klomp aan de  Binnenwatersloot  (nabij  het 
station), verliep net als de eerste voor ons heel goed en de derde, bij Doerak, was 
goed voor een puntendeling. Daar kwamen we trouwens Joyce weer tegen, die 
beroepshalve  aanwezig  was  en  in  gezelschap  van  een  cameraman  een  korte 
impressie maakte aan de tafel waar Biance Muhren zat. Ze was al klaar met haar 
partij, maar voor de show speelden zij en haar tegenstander nog een potje. De 
uitslag werd niet in de stand opgenomen. Dat zou niet eerlijk zijn geweest.
Nu werken kroeglopertoernooien met het  systeem van naijlend Zwitsers,  wat 
betekent dat de indeling van ronde 2 plaatsvindt op basis van verwachte uit-
slagen en elke ronde daarna op basis van de stand na de ronde er voor. Kunt u 
het volgen? Bijvoorbeeld: de indeling voor ronde 4 geschiedt op basis van de 
stand na ronde 2. Zodoende kunnen de mensen die de indelingen rondbrengen 
die tijdig ter plekke hebben en de spelers weten dan in welke richting ze moeten 
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kuieren,  al  zullen  sommige  naarmate  de  dag  verstrijkt  steeds  meer  gaan 
slingeren. Dit systeem betekende voor ons dat onze goede start leidde tot een 
paring tegen  het  koningskoppel  De  Jong/Muhren (de  latere  winnaars)  op  de 
westelijkste locatie van het toernooi, hotel De Plataan. Uiteraard koos ik prompt 
een verdediging die zij zelf ook altijd speelt, maar met rustig kijken naar de 
stelling en de tijd nemen stonden de stukken tenminste niet binnen 10 minuten 
weer in de beginstand, zoals vorig jaar tegen Matthew Tan.
Daarmee hadden we ons dieptepunt van de dag wel gehad, als koppel dan. Want 
er kwamen nog drie punten bij. Eerst op het terras van De Engel, op de Markt, 
pal naast de Nieuwe Kerk. De meest luidruchtige plek van allemaal. Kroegloper-
toernooien  zijn  sowieso  niet  voor  mensen die  zich  moeilijk  kunnen concen-
treren, want overal staat muziek aan en verkeer komt langsronken. Wat rustiger 
was het aan de Voldersgracht, bij Royal, waar we bovendien binnen zaten in de 
schemering en als klapstuk mochten we dus terug naar ‘t Proeflokaal, waar Mike 
ging proberen zijn verlies tegen Eelco Kuipers van vorig jaar weg te poetsen 
(wat  weer  niet  lukte)  en  ik  een vrij  gemakkelijke  partij  speelde  tegen Ernst 
Gevers, die achteraf sterker bleek dan ik dacht.

Wie onze resultaten bekijkt, kan alleen maar constateren dat we het helemaal 
niet zo slecht gedaan hebben.

Mike (2029) André (1682)
Henrik Tamerus (1934) ½ Isabelle Hagerop van Eijs (1400) 1
Tom Balla (2094) 1 Jerrel Thakoerdien (2093) ½
Frank van Tellingen (2180) 1 Daan Geerke (2100) 0
IM Jan-Willem de Jong (2412) 0 WGM Bianca Muhren (2297) 0
Jozef Simenon (2261) 0 Peter van Dinteren (1901) 1
Michiel van Woerden (2008) ½ Thierry Bieger (1897) ½
Eelco Kuipers (2290) 0 Ernst Gevers (1960) 1

Andere SHTV-ers, al dan niet met een clubgenoot samen:
28 Tjomme Klop/Harold de Boer 7½
36 Ton Bodaan/Armin Segger 7
42 Patrick Rasenberg/Koos Roeleveld 6
48 Bas Prins/Geurt Jan van der Meiden 5½
57 Niek Wisse/Twan van der Togt 4½

Wie het  ook eens mee wil meemaken kan in augustus in Leiden terecht.  En 
anders is er volgend jaar op eerste pinksterdag opnieuw een toernooi in Delft.

André Wagner
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Zomeragenda

donderdag 23 juni t/m 25 augustus
niet op 14 en 21 juli!

Haagsche Zomercompetitie (Haeghe Ooievaar)

vrijdag 8 t/m zondag 17 juli
5e Leiden Chess Tournament

zaterdag 9 t/m zondag 17 juli
1e Science Parktoernooi (Amsterdam)

maandag 18 t/m donderdag 28 juli
Open Kampioenschap van Nederland (Dieren)

maandag 1 t/m zaterdag 6 augustus
[jeugd] Euro Chess Tournament (ONJK A t/m G) (Enschede)

vrijdag 26, dinsdag 30 augustus en vrijdag 2 september
63e Westlandse Druivenschaaktoernooi (Naaldwijk)

donderdag 18 en 25 augustus
Clubavonden voor senioren om op te warmen

zaterdag 27 augustus
Botwinnik rapidtoernooi

zondag 28 augustus
LSG Kroeg & Lopertoernooi (Leiden)

donderdag 8 september
Algemene Ledenvergadering

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






