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       SCHAAKCLUB WOERDEN 

a4tje 

Februari 2017 
 

Van de voorzitter 
 
Snif, kuch, haaaatsjie! Met wat grieperige toestanden 
kom ik de winter wel door. Met twee kleine kinderen in 
huis vliegen de dozen tissues er door, en is er bijna 
geen ontkomen aan. En hoewel het meestal wel 
meevalt, heb ik me vorige week toch even ziek moeten 
melden. Dit jaar was ik - tot mijn grote spijt - afwezig op 
het grootste toernooi van ons land, het Tata Steel Chess 
Tournament. Als ervaren Tata-tijger weet ik dat het daar 
ook altijd krioelt van de bacillen, maar dat was voor mij 
nu geen uitdaging meer geweest, gehard als ik ben door 
kinderbacillen. Waar sommige (oud-) Woerdenaren 
goed scoorden (top Jelle!), hadden anderen een 
eindsprint nodig voor een paar schamele punten. Weer 
anderen wisten heel leuke stukjes te schrijven over dit 
altijd aardige evenement. Van één speler in het 
bijzonder (geen Woerdenaar) stel ik me voor dat die 
écht ziek is geworden van dit toernooi. Je zou maar 
twee keer mat in drie over het hoofd zien... Er is nog 
hoop voor ons, simpele zielen: het kan de beste 
overkomen!  
 
Marcel van Oort 

 
Contributie 

 
De contributie voor het schaakseizoen 2016/2017 
bedraagt € 110,=. Betaling naar bankrekeningnummer 
NL97 ABNA 0551 3661 17 van Schaakclub Woerden. 
Dubbelleden bij Schaakclub Woerden en de jeugdleden 
betalen de helft van dit contributiebedrag. Per einde 
januari 2017 hebben 46 leden hun contributie al betaald. 
Ik verwacht nog van 11 leden hun contributiebetaling. 
 
Jan Pool 
 
 

 

 

Colofon 
 

Bestuur 

 
Voorzitter 
Marcel van Oort, 06-45644390 
movanoort@gmail.com 
 
Penningmeester / vicevoorzitter 
Jan Pool, 0348-416199 
pool.jan@online.nl 
 
Wedstrijdleider intern:  
Bart de Leeuw, 06-40680639  
Afmelden uiterlijk op maandag 
wedstrijdleiderscwoerden@gmail.com 
 
Wedstrijdleider extern 
Wim Veelenturf, 0348-418140  
Afmelden vóór zondag 22.00 uur 
wimjveelenturf@gmail.com 
 
Secretaris: 
Ton de Nijs, 06-20601011  
tonnijs@xs4all.nl 
 
Algemeen lid:  
Mark Pieterse, 06-36117258, 
mark.pieterse64@gmail.com 
 
Ereleden 
Jan Bulk 
Henk Dankers 

 

Communicatie 

 
Webmaster 
Marcel Schröer, 06-81794071 
www.schaakclubwoerden.com 
mschroer@euronet.nl 
 
a4tje 
Eindredactie 
Leo de Vos / leodevos@yahoo.com 
Slotcorrectie 
Jan Pool / pool.jan@online.nl 
Illustraties 
Aldo Oxener / aldo.oxener@gmail.com  
 

Rekeningnr. NL97ABNA0551366117 
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Stand na ronde 21 
Interne competitie 

 

Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR 

1 Marcel Schroer 1633,8 17 14 2 1 2012 2022 

2 Martijn l' Ami 1479,5 17 12 2 3 1798 1879 

3 Jim Reed 1393,8 12 8 3 1 1975 1877 

4 Marcel van Oort 1345,3 14 9 2 3 1802 1805 

5 Jan Hoosbeek 1299,7 16 8 6 2 1797 1758 

6 Ad Goes 1234,8 14 8 2 4 1632 1707 

7 Wim Veelenturf 1118,3 14 6 5 3 1636 1584 

8 Jur van Weerden 1078,2 14 8 2 4 1540 1716 

9 Jan Bulk 1008,5 14 5 3 6 1544 1617 

10 Mark Pieterse 991,2 16 6 4 6 1733 1601 

11 Henk de Heer 976,3 3 3 0 0 1811 1896 

12 Willem Vink 975,7 16 4 8 4 1589 1641 

13 Jaap Halbersma 975,3 16 7 4 5 1507 1607 

14 Henk Dankers 969,7 15 5 5 5 1574 1564 

15 Dirk Hagoort 930,0 20 4 11 5 1703 1527 

16 Leo de Vos 890,8 14 6 2 6 1555 1484 

17 Pia Sprong 888,0 15 7 0 8 1653 1543 

18 Jan Pool 881,8 17 6 4 7 1513 1539 

19 Arjen van den Berg 862,3 11 8 0 3 1491 1506 

20 Frans Janssen 853,8 17 6 4 7 1473 1503 

21 Henk Overmeer 845,5 14 6 4 4 1482 1526 

22 Aldo Oxener 834,8 8 5 2 1 1578 1621 

23 Martin Baas 786,8 18 7 4 7 1505 1406 

24 Jacco Lind 780,8 11 4 3 4 1396 1489 

25 Jan van Os 780,5 17 9 1 7 1462 1395 

26 Hans Ossebaar 761,3 2 1 1 0 1544 1665 

27 Dirk van Beusekom 729,7 14 5 3 6 1420 1336 

28 Ton de Nijs 726,5 14 6 2 6 1251 1406 

29 Wilma Koene 701,0 9 5 0 4 1343 1458 

30 Peter Dupain 693,0 1 0 0 1 1642 1141 

31 Wim Meiborg 672,3 12 6 0 6 1143 1336 

32 Henk Huizing 662,7 16 6 3 7 1161 1311 

33 Gert Overbeek 656,2 18 8 2 8 1259 1308 

34 Ton Oomen 648,7 20 8 3 9 1219 1268 

35 Gert Boelhouwer 644,5 21 8 3 10 1246 1305 

36 Wick Vinkenburg 632,3 2 1 0 1 1470 1418 

37 Wim Goossens 627,5 11 3 2 6 1276 1385 

38 Gerard van Haaren 619,5 18 7 2 9 1314 1274 

39 Bart de Leeuw 613,3 0 0 0 0 1738 1738 

40 Gerard Zwijnenburg 595,6 0 0 0 0 1697 1697 

41 Theo de Boer 584,5 14 4 1 9 1320 1324 

42 Sjoerd−Jan Kievits 549,0 8 4 0 4 1290 1178 

43 Mariet Mourits 519,0 18 8 0 10 1231 1223 

44 Sergio Groot 507,8 15 4 3 8 1226 1248 

45 Dick van der Windt 506,0 0 0 0 0 1369 1369 

46 Jeroen Verhoeven 484,3 17 7 0 10 1202 1192 

47 Ina Kool 473,0 16 6 0 10 1161 1168 

48 Jan Super 451,7 19 7 0 12 1121 1144 

49 Frank van der Meer 448,6 4 1 0 3 0 1420 

50 Cor Rijsdijk 445,5 12 3 2 7 1274 1155 

51 Evert Mallon 440,7 19 5 3 11 1265 1157 

52 Henk van Weers 347,3 17 2 2 13 967 936 

53 Jaap Slingerland 243,5 11 0 1 10 1200 862 

 
 

18e  Winterkosttoernooi 
 
Het 18e Winterkosttoernooi zal plaatsvinden op zondag 12 februari 2017. 
Kantine  Mixed Hockeyclub Woerden, gelegen nabij Tennis vereniging Cromwijck, Waardsedijk 37, 
3448 HV Woerden.  
 

Het programma is als vanouds: 
11.00 uur: ontvangst met koffie 
11.30 – 13.00 uur: vier ronden snelschaken 10 min.p.p. 
13.00 – 13.45 uur: winterse kost 
13.45 – 16.45 uur: 4 ronden rapid schaken 20 min.p.p. 
16.45 – 17.30 uur: borrel en prijsuitreiking   

 
Kosten voor deze aantrekkelijke schaakdag € 25.  
Introducé’s van harte welkom. Alle nat en droog is bij de prijs inbegrepen. 
Bij WEL opgeven en NIET komen dient € 10 te worden betaald voor de reeds gemaakte kosten. 

 

Opgeven tot 7 februari  a.s. (max. 30 personen)  
Opgeven bij: janbulk@hotmail.com    
 
Carl Schoor  en Jan Bulk   
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Agenda 
 
  7 februari 2017: Woerden 2, thuis tegen Lekstroom 2. 
12 februari 2017: Winterkostschaaktoernooi. 
14 februari 2017: Woerden 3, thuis tegen Oud Zuylen Utrecht 7. 
28 februari 2017: Woerden 1, thuis tegen Denk en Zet 2. 
  
Jan Pool 
 

 

  Rivierenland 3 Woerden 1 1½ - 6½ 

1. A. van Weerden (Arian) J.E. Reed (James) 0 - 1 

2. M. Visser (Menno) B. Verberne (Bas) ½ - ½ 

3. A.F. - Maters (Arthur) H.J.J. de Heer (Henk) ½ - ½ 

4. A. Telaku (Arif) W.J. Veelenturf (Wim) 0 - 1 

5. J. Meijer M. van Oort (Marcel) 0 - 1 

6. B.G.M. Oude Brunink (Ben) J.H. Tuit (Hans) 0 - 1 

7. A. Sluiter (Albert) M. - Pieterse (Mark) 0 - 1 

8. R. Kaptein (Rob) A.J. Goes (Ad) ½ - ½ 

 
 
 

  TRIO 1 Woerden 2 4 - 4 

1. E.J.G. Weijers (Edwin) W.J. Veelenturf (Wim) ½ - ½ 

2. M.N.J. Remkes (Maarten) A.J. Goes (Ad) ½ - ½ 

3. M. Kegler (Marcel) P.C. Dupain (Peter) 0 - 1 

4. M.J. in 't Veld (Martin) H.A.P. Dankers (Henk) 1 - 0 

5. R.C. Woudsma (Ron) W. Vink (Willem) 0 - 1 

6. D. van de Geer jr. (Dirk) J.C. Bulk (Jan) ½ - ½ 

7. T. van de Poll (Theo) A. Oxener (Aldo) ½ - ½ 

8. J.T. - Müller (Hans) L. de Vos (Leo) 1 - 0 

 
 
 

  Lekstroom 3 Woerden 3 4 - 4 

1. H. de Bruyne (Henk) H.C. Ossebaar (Hans) ½ - ½ 

2. K. den Boer (Karel) J. Pool (Jan) 0 - 1 

3. N.J. Rischen F.W.V.M. Janssen (Frans) 0 - 1 

4. W. Binneveld W.C.M. Vinkenburg (Wick) ½ - ½ 

5. J.J. Buikema D.H. van Beusekom (Dirk) 1 - 0 

6. K.P. Thomassen (Koen) A.G. de Nijs (Ton) 0 - 1 

7. J.S. - With (Julian) H.M. Huizing (Henk) 1 - 0 

8. H.G.M. - Oude Vrielink (Hugo) W.A.B. - Meiborg (Wim) 1 - 0 
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Woerden 1 pakt uit tegen 
Rivierenland 3 

 
We legden de wereldreis naar Buren af om 
daar de eerste match van dit jaar te spelen. 
Wij maken die reis eenmaal per jaar, maar de 
spelers uit Buren doen dit wel 4 à 5 keer per 
jaar. Half gepland kwamen de meesten van 
ons later aan dan eigenlijk gewenst. Martijn 
kon vanwege zijn werk niet eerder 
vertrekken, dus de deelauto vanuit Woerden 
zou sowieso niet stipt op tijd zijn. Echter, die 
middag belde Martijn nog af wegens de 
geweldige weg-problemen bij Amsterdam en 
dus werd snel een invaller gezocht. Aan 
herplanning van de auto werd niet meer 
gedacht. Gelukkig deden de tegenstanders 
niet moeilijk en begonnen we toch ruim voor 
acht uur aan de match. 
In eerste instantie zag het er op veel borden 
goed uit vond ik. Minimaal gelijk of beter en 
maar 1 bord dat te chaotisch was voor mij om 
normaal te beoordelen. Dat was het bord van 
Henk, die weer één of andere hypervariant op 
het bord kreeg tegen de jongste deelnemer 
van de avond. Dit interessante gevecht leidde 
uiteindelijk tot het eerste resultaat van de 
avond, een remise. Zelf speelde ik volgens 
vast patroon op een overweldigende 
koningsaanval die uiteindelijk doorsloeg. 
Last-minute-invaller Wim stond een pion 
achter maar ik had nog alle vertrouwen in een 
vechtremise. Maar, wanneer je Wim een mat 
in één voorschotelt dan neemt hij die 
natuurlijk aan! 

Tussentijds kwam Bas - die had aangeboden 
om te rijden deze avond - even informeren of 
ik eventueel wat mensen mee terug kon 
nemen als hij vroeg klaar mocht zijn. Geen 
probleem. Maar, met dat soort wensen roep 
je het onheil natuurlijk over je afP 
Mark speelde een sterke partij, sloeg een 
remise af omdat hij nog wel wat kansen zag 
in een stelling met gelijk materiaal. Dat had 
hij waarschijnlijk juist gezien, want enkele 
zetten later had hij een paar pionnen meer en 
wist daarmee het volle punt binnen te halen. 
Hans had vanaf het begin wat initiatief en ook 
hij wist dat uit te breiden, kwam een kwaliteit 
voor en won. Ad’s partij was wisselend qua 
kansen en moest uiteindelijk middels een 
eeuwig schaak aan de handrem trekken. De 
tegenstander van Jim hoorde ik tussendoor 
tegen een medespeler iets mompelen als: 
“tsja, nooit opgeven hè?”. Voldoende 
aanleiding voor mij om ons team vast rijk te 
rekenen. Jim voldeed aan die verwachting en 
won de partij. En natuurlijk tot slot: de partij 
van Bas. Die was als allerlaatste onder grote 
belangstelling nog aan het zwoegen. Dat leek 
goed te gaan tot hij een toren liet insluiten. 
De kansen keerden. En nog eens. En op een 
gegeven moment waren beide spelers in 
tijdnood. De zetten werden kwalitatief minder, 
het spektakel omgekeerd evenredig omhoog. 
In een pionneneindspel zat er een race naar 
een dame aan te komen, die beide spelers 
niet konden doorrekenen. Een remise was 
misschien ook wel het eerlijkste resultaat. De 
eindstand van de match 6½ – 1½. 
 
Marcel van Oort

 

 

Een laatste bericht van Tom Bakker 
(via een briefje aan Jan Bulk) 

 
Dag Jan, 
Een dag voor zijn overlijden was Tom Bakker van plan een mail naar jou te sturen. Er had een 
voorvalletje plaatsgevonden bij zijn partij in de massakamp en ik had hem een stukje toegestuurd 
dat ik tegenkwam toen ik op zoek was naar info over Benjamin Franklin. Die bleek in 1732 een 
essay te hebben geschreven over de morele kanten van het schaakspel. Tom wilde dat voor de 
grap naar je sturen (je had vlakbij gezeten tijdens de wedstrijd zei hij) maar hij had je mailadres 
niet en heeft eerst nog aan Hans Dijk gevraagd of jij zo’n stukje wel zou waarderen en niet 
verkeerd opvatten. Hans dacht dat jij het wel leuk zou vinden. Het is er echter niet meer van 
gekomen. Ik wil dit verhaal dan toch maar afmaken en de link naar je toesturen. Heb het gevoel 
dat Tom dat toch postuum waardeert. Hier is die dan. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Morals_of_Chess 

 
Jo Kloprogge 
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Gouwe Koerier 
vr 23 dec 2016 

 

 
   Op de foto Jan Bulk, 2e zittende van links en Fred Bulk , 3e staande van links.  

 

Broers Bulk vieren bijzonder jubileum tijdens Schaakééndaagse 
 

Boskoop - De 110-jarige schaakclub Inter Nos houdt op donderdag 29 december in 

verenigingsgebouw de Loods voor de 107e keer de traditionele Schaakééndaagse. Broers Jan en 

Fred Bulk doen - zonder onderbreking - al voor het zestigste jaar mee. Een uniek jubileum! 

 

In 1956 kwamen zij als ukkies aan de hand van hun vader voor het eerst naar de ééndaagse. Als 

puistekoppies, als volwassenen en zelfs toen zij voor hun werk naar elders verhuisd waren bleven ze 

komen. Hun vader was vele jaren secretaris van Inter Nos en had hen kennelijk met het schaakvirus 

besmet. Jan Bulk, de oudste van de twee, speelt regelmatig in de hoogste indeling en wordt daar 

alom gevreesd. Fred Bulk wordt op een iets lager niveau ingedeeld maar gaat menige keer met een 

prijs naar huis. 

Ze hebben ‘iets’ met Inter Nos. De club kreeg van hen bij het honderdjarig bestaan een luxe 

schaakklok en ook hebben zij de Bulkwisselbeker beschikbaar gesteld die op de ééndaagse 

gewonnen kan worden. Omdat zij dit jaar voor de zestigste keer meedoen trakteren zij iedereen die 

meedoet op taart. 

Vroeger werd er nog tot in de late uurtjes geschaakt maar sinds de tachtiger jaren gebeurt dit alleen 

nog maar overdag. Men wordt ingedeeld in groepen van vier. De eerste ronde start om 10 uur 

(inschrijven vanaf 9:30), elke speler krijgt 1uur bedenktijd per partij en ’s-middags worden er dan 

nog twee rondes gespeeld met na afloop het gongschaken waar iedereen volgens het knock-out 

systeem aan meedoet. Alle deelnemers (ook de jeugd) gaan met een prijs naar huis. 

Vanzelfsprekend wil de schaakclub de gebroeders Bulk in het zonnetje zetten en alle deelnemers die 

in de J.C. Bulkstraat wonen (jazeker, familie van) en de deelnemers die vanuit hun huis op de 

Bulksebrug kijken betalen daarom dit jaar geen inschrijfgeld.    
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Zwaar 
 
Het Tata toernooi was dit jaar erg zwaar. Ik had te maken met: een Duitser die continu aan het 
smakken was en een tegenstander die met zijn gehoorapparaten aan het piepen was. Twee waren 
verder uitgebreid een appeltje aan het schillen en tot slot was er iemand aan het hoesten alsof het 
uit zijn tenen kwam. Dat heb ik weer, afzien dus. 
 
Aldo 
 

  



 

 

  

 

  Vuurwerk op de 64 schaakvelden
 

  

De sfeer is altijd opperbest en menig robbertje wordt op het schaakbord uitgevochten. De spanning, de 

strijd en de ontlading,…. altijd sportief en in goede harmonie. Samen schaken op zaterdag

Deze dag gaan we weer knallen en mogen we ons jaarlijkse rapid schaaktoernooi van de 7 pionnen in Epe 

organiseren. Kortom een “nobrainer” voor de schaakliefhebber en zet deze datum alvast in je 

agenda!!! Hier kunt u zich inschrijven :

 
Een foto impressie van 2016 kunt u hier vinden =>

uitslagen 2016 kunt u hier vinden =>

Het verslag van het toernooi van vorig jaar kunt u hier vinden =>

 
De volwassenen strijden in 3 groepen van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar. De strijd bestaat uit 7 

ronden volgens het Zwitserse systeem met 20 minuten op de klok. Dit staat garant voor vuurwerk en

spannende partijen schaak. Na 3 ronden een pauze voor een broodje of kopje soep. En ook een klein 

loopje naar de markt voor een visje of iets anders lekkers is helemaal niet gek en zelfs een aanrader. 

Frisse neus, heldere kop en klaar voor meer schaakplez

 
De laatste jaren is ook de jeugd goed vertegenwoordigd op ons toernooi. Schoolschaak en initiatieven 

zoals chesity dragen hier positief aan bij maar het zijn vooral de vrijwilligers op de schaakclub die de 

jeugd begeleiden en op toernooien bijsta

zoals vorig jaar onder de bezielende leiding van Rein Schuring en Helmig van der Vegt. En naar afloop 

een prijsje voor iedereen :-) 
 
Gelijk na afloop van het toernooi is de prijsuitreiking.

bloemetje of flesje wijn enz. Ook leuk om nog even na te praten en gezellig een pilsje of wijntje te 

drinken. 
 
Overige gegevens: 
• De wedstrijdleiding berust bij Harry Logtenberg.

• Speellocatie is het Kulturhus (Stationstraat 25, 8161CP, Epe tel. 0578

• kosten volwassenen € 10,- en jeugd 

• Voor de inwendige mens Koffie, thee, frisdrank, broodjes, soep, etc. zijn tegen redelijke prijzen 

verkrijgbaar. 
• Opening 9.45 uur  
• Start 1e ronde 10.00 uur  
• Na de 3e ronde een pauze  
• 16.30 uur prijsuitreiking en een goed moment om met een glaasje wijn, bier of fris te proosten en een 

leuke schaakbeleving af te sluiten.

 
We nodigen u uit om voor vuurwerk op het bord te zorgen. De strijd niet uit de weg

wat moois op de 64 velden van te maken. En dit alles samen in harmonie en met respect voor elkaar.

Hier kunt u zich inschrijven 

We Schaken met passie en plezier
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Vuurwerk op de 64 schaakvelden

De sfeer is altijd opperbest en menig robbertje wordt op het schaakbord uitgevochten. De spanning, de 

strijd en de ontlading,…. altijd sportief en in goede harmonie. Samen schaken op zaterdag

Deze dag gaan we weer knallen en mogen we ons jaarlijkse rapid schaaktoernooi van de 7 pionnen in Epe 

organiseren. Kortom een “nobrainer” voor de schaakliefhebber en zet deze datum alvast in je 

Hier kunt u zich inschrijven :-) 

Een foto impressie van 2016 kunt u hier vinden =>  
hier vinden => 

van het toernooi van vorig jaar kunt u hier vinden => 

De volwassenen strijden in 3 groepen van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar. De strijd bestaat uit 7 

ronden volgens het Zwitserse systeem met 20 minuten op de klok. Dit staat garant voor vuurwerk en

spannende partijen schaak. Na 3 ronden een pauze voor een broodje of kopje soep. En ook een klein 

loopje naar de markt voor een visje of iets anders lekkers is helemaal niet gek en zelfs een aanrader. 

Frisse neus, heldere kop en klaar voor meer schaakplezier ;-)  

De laatste jaren is ook de jeugd goed vertegenwoordigd op ons toernooi. Schoolschaak en initiatieven 

zoals chesity dragen hier positief aan bij maar het zijn vooral de vrijwilligers op de schaakclub die de 

jeugd begeleiden en op toernooien bijstaan die het verschil. Top dat jullie dit doen!!! De jeugd staat net 

zoals vorig jaar onder de bezielende leiding van Rein Schuring en Helmig van der Vegt. En naar afloop 

Gelijk na afloop van het toernooi is de prijsuitreiking. Voor iedereen een prijsje zoals bijvoorbeeld een 

bloemetje of flesje wijn enz. Ook leuk om nog even na te praten en gezellig een pilsje of wijntje te 

• De wedstrijdleiding berust bij Harry Logtenberg. 
urhus (Stationstraat 25, 8161CP, Epe tel. 0578-616775) 

en jeugd € 6,-  
• Voor de inwendige mens Koffie, thee, frisdrank, broodjes, soep, etc. zijn tegen redelijke prijzen 

• 16.30 uur prijsuitreiking en een goed moment om met een glaasje wijn, bier of fris te proosten en een 

leuke schaakbeleving af te sluiten. 

We nodigen u uit om voor vuurwerk op het bord te zorgen. De strijd niet uit de weg

wat moois op de 64 velden van te maken. En dit alles samen in harmonie en met respect voor elkaar.

We Schaken met passie en plezier 
 

 

Vuurwerk op de 64 schaakvelden   

De sfeer is altijd opperbest en menig robbertje wordt op het schaakbord uitgevochten. De spanning, de 

strijd en de ontlading,…. altijd sportief en in goede harmonie. Samen schaken op zaterdag 25 februari. 

Deze dag gaan we weer knallen en mogen we ons jaarlijkse rapid schaaktoernooi van de 7 pionnen in Epe 

organiseren. Kortom een “nobrainer” voor de schaakliefhebber en zet deze datum alvast in je 

De volwassenen strijden in 3 groepen van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar. De strijd bestaat uit 7 

ronden volgens het Zwitserse systeem met 20 minuten op de klok. Dit staat garant voor vuurwerk en 

spannende partijen schaak. Na 3 ronden een pauze voor een broodje of kopje soep. En ook een klein 

loopje naar de markt voor een visje of iets anders lekkers is helemaal niet gek en zelfs een aanrader. 

De laatste jaren is ook de jeugd goed vertegenwoordigd op ons toernooi. Schoolschaak en initiatieven 

zoals chesity dragen hier positief aan bij maar het zijn vooral de vrijwilligers op de schaakclub die de 

an die het verschil. Top dat jullie dit doen!!! De jeugd staat net 

zoals vorig jaar onder de bezielende leiding van Rein Schuring en Helmig van der Vegt. En naar afloop 

Voor iedereen een prijsje zoals bijvoorbeeld een 

bloemetje of flesje wijn enz. Ook leuk om nog even na te praten en gezellig een pilsje of wijntje te 

• Voor de inwendige mens Koffie, thee, frisdrank, broodjes, soep, etc. zijn tegen redelijke prijzen 

• 16.30 uur prijsuitreiking en een goed moment om met een glaasje wijn, bier of fris te proosten en een 

We nodigen u uit om voor vuurwerk op het bord te zorgen. De strijd niet uit de weg te gaan. Maar er juist 

wat moois op de 64 velden van te maken. En dit alles samen in harmonie en met respect voor elkaar.  

  


