
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Donderdag 16 maart 2017. Het is acht uur 

en onze voorzitter verwelkomt een afvaar-

diging van  het SGA bestuur. Het is de aan-
leiding voor een historische foto.  

     De man om wie het gaat, zit, bescheiden 

als hij is, in de hoek, rustig wachtend, armen 

over elkaar, bijna buiten beeld, achter het il-

lustere gezelschap. Hij weet nog van niets, 

heeft niets in de gaten.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dan, plotseling, draaien de mensen voor 

hem zich naar hem om, noemen zijn naam. 
De verrassing is groot.  

 

 
Bar maar niet boos 

Kijk op de website gerust naar de Agenda. 
Daar vind je of en wanneer je bent inge-

deeld voor bardienst. Ja, ieder van ons mag  

kroegbaas spelen. Alfred Vellekoop maakt 

de indeling. Zonder tegenbericht wordt er 

zonder meer op jouw goede diensten gere-

kend. Neem af en toe de moeite te kijken 
wanneer je aan de beurt bent. En komt dat 

echt niet goed uit, of wil je veel vaker: praat 

met Alfred. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En dan kan hij er niet meer onder uit. 

Harrie wordt in het zonnetje gezet. Vanwe-

ge zijn jarenlang geduldig en zorgzaam wer-
ken aan en met de website van de SGA    

krijgt hij een uitvoerig dankwoord, een 

speld opgespeld, een bos bloemen plus een 

zoen.    

     Maar vooral: Harrie Boom is benoemd 

tot Lid van Verdienste van de SGA. En dat 
is absoluut verdiend. Zelf  houdt hij dan 

maar de kortste dankspeech uit de geschie-

denis. Ieders dank is groot. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gerard Diependaal en Ans Kalkman hebben 

recent hun bestuursfuncties geruild. Ans is - met een 

grappige afkorting – ABL, algemeen bestuurslid en 

Gerard is net als vorige jaren penningmeester. 

Maart 2017. Derde jaar. 
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Welkom 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

In de op twee na grootste stad van Rusland, 

het verre Novosibrisk, leerde Eugen Merkul 

schaken van zijn vader. Zijn studie bracht 

hem naar Groningen en Antwerpen. En 

naar Duitsland, waar hij in het weekend bij 
zijn gezin woont. Op werkdagen vind je 

Eugen terug in Amsterdam, bij VU MC. Als 

chemicus werkt hij daar aan het ontwik-

kelen van middelen tegen kanker. En op de 

donderdagavonden speelt hij – kijk maar op 

de ranglijst – al pittige potjes. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De leraar van groep 7 had ontdekt dat 

schaken de cognitieve functies verbetert. En 

zo leerde Solaiman Arouss schaken, en met 

hem de hele klas. Dat duurde een heel jaar.  

 
 

 
 

Daarna volgden weer vele andere uitdagin-

gen. Die van vandaag heet bedrijfsecono-

mie, Solaiman studeert het al enige tijd aan 

de Hogeschool Amsterdam.  

     Maar wat eenmaal in het vat zit… Een 
week of wat geleden Googelde hij,  ont-

dekte espion.amsterdam en betrad onze 

speelzaal. Wat hem aan het spel en de 

vereniging boeit ? Schaken, zegt hij, is een 

oorlogsspel, maar je houdt elkaar te vriend. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Voor Friso van der Geest begon het 

schaakspel met een musical. Zoals op veel 

basisscholen, gaf ook zijn groep 8 een 

voorstelling. Repeteren deden ze in de 

pauzes. De hoofdrollen hadden het er maar 

druk mee. De kleine rollen konden zich of 
zolang vervelen, of… precies, er lag wat los 

schaakmateriaal. En zo kwam het dat Friso 

jarenlang schaakte.  

     Dat klinkt als verleden tijd. En dat klopt. 

Pas sinds zijn studie Engelse taal en cultuur 

aan de UVA heeft hij het spel weer opge-
pakt. Aangepakt, mag je wel zeggen, hij is 

meteen de  koploper van groep B.    

 

- o – 0 – o - 

 

Ander goed voorjaarsnieuws is, dat Tony 
Vieira na drie jaar weer eens kwam meespe-

len. Nu is het afwachten of de hernieuwde 

kennismaking tot volle bloei komt. 

     Al wat langer zien we John Bootsman 

achter het bord aanschuiven. Hij maakt met 

graagte gebruik van de kennismakingstijd 

die elke nieuwe speler bij EsPion krijgt aan-

geboden. De tijd van besluiten nadert. 
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Pegasus haalt het vierde  
uit de lucht 
 

’t Vierde wordt geleid door Bram, al het 

hele seizoen een onstuitbare stormram, dus 

hij kwam op tegen Pegasus op 1. Een solide 

remise was het resultaat.  
     Jaap bewees aan het tweede bord dat wij 

de beste Kerkhoff hebben: J. de Kreek vs 

C.R. Kerhoff: 1-0.  

     Raymond speelde tegen dhr. Pal, die dat  

ook nog eens stond. Dus voor ons een 0.  

     Bord 4 is dit seizoen van eigenlijk van 
Jos Hillebrand, maar die doet dit jaar den-

ken aan wat de rector van mijn lyceum ooit 

tegen mijn vader zei: “Echt mijnheer Kooij, 

hij kan het wel, maar hij doet het niet. Geef 

hem nog een kans!” Jos dus deze keer naar 

bord 8, maar ook daar ging het mis.  
     Bord 4 dus voor ondergetekende. Wel 

ziek, maar ik besloot het er toch op te 

wagen. Mijn tegenstander niet. Hij bleef 

weg.  

     Bord 5 was voor Mick. Hij trof W.L. 

Heap. Die riep op het eind Heap, Heap, 
Hoera!  

     Jan remiseerde op 6 en naast hem deed  

Ruut dat ook. Zo ontstond de wonderlijke 

rekensom: (3 x ½) + (2 x 1)+ (3 x 0) = 0. 

 

tom kooij 
- o – 0 – o - 

 

Voorjaarscompetitie. 
En dan ? 

De vraag dringt zich langzamerhand op. De 
organisatie achter Torendael gaat herorga-

niseren, verbouwen ook. Hoe precies en 

wanneer precies is nog niet bekend. Wel 

staat vast dat de lopende voorjaarscompeti-

tie in de speelzaal kan worden afgerond. 

     Voor wie dit vragen oproept of nuttige 
ideeën aanwakkert: wend je tot Raymond 

Altman. 

- o – 0 – o – 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nog net niet sneller dan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog net niet sneller dan licht 

 

Met grote regelmaat werkt de webmaster de 

gegevens op espion.amsterdam bij. Door-

gaans staan de uitslagen van interne compe-

tities binnen 48 uur op de site. Die van de 
externe wedstrijden lieten nog wel eens op 

zich wachten.  

     Dat is nu aan het veranderen. Aan de 

kant van de SGA werkt Harrie Boom aan 

de gegevensverwerking. Dit doet hij sinds 

kort met een nieuw systeem. Webmaster 

Mick Vaassen heeft daar slim op ingespeeld. 

Het kostte de nodige uurtjes programeren. 

Maar het plezierige gevolg is wel, dat onze 

site nu direct een volledig overzicht van de 

externe resultaten biedt. Kijk zelf maar en 

klik in de menubalk op “extern”.  
     En nu maar hopen dat extern nieuws 

voortaan louter uit teamwinst bestaat.      

- o – 0 – o  

 

 Dit zijn onze 
Engelse gasten  

ECF 
rating 

Fide 
rating 

01. Bairush Kelmindi 183 2073 

02. Paul Kennelly  161 1908 

03. Jeremy Hodgson 154 1855 

04. Matteo Bezzini  154 1855 

05. John White 150 1825 

06. Adam Cranston  137 1728 

07. Orial O’ Caithill 133 1698 

08. Alex Meynell 126 1645 

09. David Pearson 113 1548 

10. Chris Moore 112 1540 

11. Ken Kwabiah 110 1525 

12. Andy Routledge 92 1390 

Reserveer zaterdag 10 juni in je agenda!  

De schakers uit Londen komen bij ons op bezoek             

Het staat vast ! Het weekend van vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni komt een selectie 

van de Hammersmith Chess Club uit Londen schaken met leden van EsPion. 

Vrijdagavond arriveren zij op Schiphol en zaterdag 10 juni  zullen we elkaar treffen 
achter het schaakbord in het buurtgebouw Henrick de Keijser, een unieke plek in 

Amsterdam-Zuid de Pijp ( van Tellegenbuurt). Henk Enserink en Harrie Boom zullen  

van 10.30 uur tot ongeveer 17.30 uur zorgen voor een uitdagend schaakprogramma. 

Daarna gaan we de banden met onze Engelse schaakvrienden nog wat nader aanhalen 

door gezamenlijk ergens te gaan eten. Op korte termijn ontvangen jullie nog een 

aparte flyer met meer gedetailleerde informatie over het schaakprogramma, het 
gezamenlijk eten en de eigen bijdrage (maaltijd). Vanzelfsprekend hopen we dat we de 

Londenaren op een gepaste wijze en in grote getalen kunnen verwelkomen. Je kunt je 

nu al via Harrie of Raymond opgeven voor het schaakprogramma en/of het 

gezamenlijk eten. Onder aan de pagina staat een overzicht van de schakers van 

Hammersmith die hun ticket naar Amsterdam al hebben geboekt. 

 
 



  

Vierde  k lopt  Chaturanga 2
 

’t Is niet eerlijk. Maar ja, dat gebeurt wel 

vaker, dat je fors wordt afgestraft, terwijl 

dat misschien te zwaar is voor wat je zou 

hebben mispeuterd. Vraag maar aan de 
mensen van de PvdA of ze dat ook zo 

voelen.   

     Het enige verwijt dat we Chaturanga 2 

zouden hebben kunnen maken,  is dat ze 

ons eerder in de competitie weer enige 

hoop op een kampioenschap hadden gege-
ven door de gedoodverfde poulewinnaar 

Pegasus te verslaan met 6-2. Dat we 

vervolgens tegen het vliegende paard het 

onderspit dolven, kan Chaturanga toch niet 

worden aangerekend. 

     Desniettemin voelde ons team kennelijk 

de behoefte om deze tegenstander eens 

stevig de dampen aan te doen. 

     Het begon al met Bram van de Vegt. 

Onze kopman. Hij had  214 Elopunten 

minder dan zijn tegenstander, maar daar 

was Bram niet van onder de indruk: hij 
voerde de zwarte stukken zonder zwarte 

magie naar de overwinning. Met pure logica 

en wellicht wat sadisme. Hij blijft daarmee 

de eerste kandidaat voor de Struijlaarttrofee.  

     Overigens scoorde hij het derde bord-

punt, want Mick had zijn tegenstander al na 
9 minuten gevloerd. Ook al met het nodige 

venijn. Hij had zijn dame vroeg uit de veren 

doen gaan en schoof heel geniepig een 

pionnetje op: dat was een tweesnijdend 

zwaard, want het viel een stuk aan en 

opende tegelijkertijd de vierde rij waardoor 
de matineuze dame ver op de andere kant 

van het bord ook een stuk aanviel. Dat was 

te veel voor de tegenstander, die het vervolg 

niet meer afwachtte.  

     Jos had voor de tweede keer bord 8 en 

eindelijk, eindelijk haalde hij zijn gram. Dat 
betekende 3-0 en ook op de andere borden 

stond het er goed voor.    

     Ik kreeg remise aangeboden. Na lang 

gedrongen te hebben gestaan vond ik dat ik 

net iets beter stond. Helaas vreesde ik dat 

mijn blunderuurtje weldra zou aanbreken, 

dus ik accepteerde.  

     Toen won ook Jan Fikkens en was de 

buit voor het team binnen (4½). Het was 

kwart over tien.  

     Raymond speelde nog, Jaap ook en Ruut 

was ondertussen zijn tegenstander tergend 
langzaam aan het killen. Schaakboarden, een 

soort variant op waterboarden.  

     Raymond maakte het voor de gasten uit 

Zuidoost nog wat erger door afgetekend te 

winnen.  

     Ruut bleef het langst spelen, gaf zijn 
opponent steeds het gevoel van ‘nou, ja, ik 

heb nog een kansje’, liet zelfs na een volle 

toren te winnen, maar was uiteindelijk zon-

der mededogen. 

     En Jaap ? Wel u kent hem: de mildheid 

zelve… Toen hij zag welk een slachting de 
onzen hadden aangericht onder de 

 

 

 
Chaturangezen, die tenslotte alleen maar 

waren gekomen om een gezellig, gemoe-

delijk avondje te schaken, bracht hij troost 

bij de medemensen. Hij stortte zijn aange-
boren zachtheid over het bord en liet de 

tegenstander de winst. Die mocht zelfs mat 

zetten met Koning Paard en Dame tegen 

een kale Koning. 

tom kooij 

- o – 0 – o -  
 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 0610 – 34 58 05 

voorzitter@espion.amsterdam 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 020 – 664 91 39 

secretaris@espion.amsterdam  

 

Penningmeester: 

Gerard Diependaal, 020 - 615 36 05 

penningmeester@espion.amsterdam 

 

Bestuurslid algemeen /materiaal: 

Bram van der Vegt, 0640 – 22 74 75 

materiaal@espion.amsterdam 

 

Algemeen bestuurslid ABL: 

Ans Kalkman 

abl@espion.amsterdam 

 

Wedstrijdleider extern:  

Henk Enserink, 030 - 666 40 24 

extern@espion.amsterdam 

 

Wedstrijdleider intern: 

Harrie Boom, 0640 - 47 42 83 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.amsterdam 

 

www.espion.amsterdam 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.amsterdam 

 

Blad Zonder Naam 

Materiaal (liefst als Word-bestand)   

redactie@espion.amsterdam 

En omdat de redactie ook van jou graag 

kopij krijgt, herhalen we dit nog maar eens: 

redactie@espion.amsterdam 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bij twijfel niet knagen
 
Hierachter een impressie van mijn 
gedachten tijdens mijn partij met Jacques. 
Een partij waarvan ik echt heb genoten. 
Jacques ook, zei hij mij. De partij werd van 
beide kanten ambitieus opgezet en gespeeld. 
Dat leidde tot onoverzienbare toestanden. 
1. f4. Deze opening van Jacques ken ik 
alleen van naam: Bird, als ik het mij goed 
herinner. Verder weet ik er niets van. Alleen 
meen ik ooit ergens gelezen te hebben dat 
het natuurlijk niet goed is, want het 
verzwakt de koningsstelling zonder dat er 
enig aangrijpingspunt is. 
     1. ... d5 2. e3, Pf6 3. Pf3, c5. Deze zet 
omdat ik toch ergens ruimte moet creëren. 
Ik heb nog geen idee wat opzet van de 
partij moet zijn. 4. b3, Pc6 5. Lb2, Lf5 (dit 
leek mij interessanter dan Lg4) 6. c4. Ik wil 
natuurlijk niet slaan en kan niet 
doorschuiven. Dus 6. ... e6 is min of meer 
verplicht. 7. a3, Ld6. Ik begrijp 7. a3 niet 
goed en ontwikkel mijn loper. Hoewel het 
laten vallen van de dekking van g7 en het 
blokkeren van de lijn van de Dame 
natuurlijk zijn schaduwkanten heeft. Ik vind 
de diagonaal b8-h2 kansrijker dan d8-h4. 8. 
cxd5, exd5 9. Pc3, Tc8 vooral om op Pb5 
Lb8 te kunnen spelen.  
     10. Ph4 ziet er merkwaardig uit, maar 
raakt mijn Achilleshiel: mijn loper op f5 
heeft geen goede velden. Ik kies dus de 
aanval. 10. ... Lg4 11. Dc2. Een mooie zet: 
ambitieus, consequent en interessanter dan 
Le2 of Pf3. Omdat mijn koning nog op e8 
staat, kan ik niet goed gebruik maken van 
de ongedekte paard op h4. Dus 11. ... 0-0 
12. g3, d4. Ik had deze zet liever uitgesteld, 
maar dan krijgt wit waarschijnlijk de tijd om 
te rokeren. Nu staat de witte koning nog in 
het centrum en ik wil dat graag zo houden. 
13. Pe4, Pxe4 14. Dxe4, Te8 15. Dd3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ... dxe3 omdat ik niet wil dat wit deze 
pion doorschuift. Ik heb hier uitgebreid 
gekeken naar Lxf4, omdat die zet er goed 
uitziet. Maar ik zag het niet. Het wint nota 
bene direct! 
     16. dxe3, Le7 17. h3 een interessant 
pionoffer dat ik niet had zien aankomen. Ik 
doorzag de consequenties hooguit half,  
 
 

 
maar kon moeilijk weigeren en bovendien 
ziet het er goed uit voor zwart door de 
positie van de witte koning. 17. ... Lxh4 18. 

hxg4 Lxg3† 19. Kd2. Waar moest de 
koning anders heen? Er zijn geen goede 
velden. Wit wil natuurlijk graag Dxh7 
spelen. Die dame staat nu gepend, maar hoe 
moet zwart verder? 
     19. ... Pa5 20. Kc2. Nu moet de dame 

eraf. 20. ... Dxd3† 21. Lxd3, Txe3. 
Misschien was g6 verstandiger, maar ik 
dacht dat dit kon. Of dat ook klopte !? 22. 
Txh7, f6 (dit lijkt noodzakelijk, of was c4 
toch beter?). 23. Tah1, Kf7. Bij mijn 
vooruitberekeningen dacht ik dat 23. Tce8 
verplicht was. Nu meende ik dat dit 
kansrijker was, actiever. 24. Th1h6.  
     Deze stelling had ik voorzien. Ik heb nu 
mijn handen vrij, dacht ik. De mogelijk-
heden blijken minder te zijn dan ik had 
gedacht. Zo kan Lxf4 niet wegens Txf6. 
Txf6 is sowieso een dreiging die ik niet 
helemaal kan weerleggen. Maar mijn koning 
kan daarna naar g8 en lijkt daar veilig. Ik 
besluit tot 24. ... c4 om de c-lijn te openen 
en de witte koning weer direct onder vuur 

te nemen. 25. Txf6†, Kg8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Txg7† In deze zet stak Jacques bijna al 
zijn resterende tijd. Ik was er zeker van dat 
het uit was, maar dat was (weer) te simpel 
gedacht. 26. ... Kxg7 (op de enige andere 
zet Kh8 volgt Th6 mat). 27. Tg6? Nu is het 
wel echt voorbij. Wit kan nog vechten met 
27. Tc6, Kf7 28. Lg6, Ke7 29. Lf6, en ? 
     27. ... Kf7. Ik twijfelde vrij lang tussen 
Kf7 en Kf8. Uiteindelijk dacht ik dat het 
niet echt uitmaakte en dat Kf7 het zekerste 

was. De laatste zetten: 28. Tf6†, Ke7 29. 

bxc4, Pxc4 30. Lxc4, Txc4† 31. Kd2, 

Tce4 32. g5, Te2† 33. Kc3, Lf4. 0-1 
     Jacques vertrouwde mij een week later 
toe dat de partij hem tot in zijn slaap had 
achtervolgd. Hij meende te hebben ontdekt 
dat het na de laatste diagramstelling allemaal 
nog helemaal niet zo duidelijk is. Dergelijke 
twijfels kunnen lang knagen. 
 

Ad Mank 
 

 

 



D e  W e d s t r i j d e n
 
EsPion 1  

Het is 2 februari. Van het westelijk front dit 

keer zeer goed nieuws. Uit. 2½ - 5½. 

 
Tegen Amsterdam West 2 

Vincent van den Eijnde 1 

Dick van der Eijk              0 

Roland Wastiaux                ½ 

Rudolf van Velden  1 

Léon de Zwart       1  

Eric Junge        0  
Henk Enserink                 1 

Pieter Pelleboer                  1 

 
Een maand later. De thuiswedstrijd verdient 
’n uitvoerig verslag op de website. 4½ - 3½.  

 
Tegen VAS 3 

Vincent van den Eijnde 0 

Dick van der Eijk              0 

Rudolf van Velden  ½ 

Roland Wastiaux                1 
Léon de Zwart       1  

Eric Junge        1  

Henk Enserink                 0 

Pieter Pelleboer                  1 

 

Op 21 maart mag bij Pegasus 1 de gedeelde 
1e plaats worden verdedigd. 

 

EsPion 2 

Op 9 februari wordt thuis een zeer pijnlijke 

pil geslikt. 1½ - 6½. 

 
Tegen Caïssa 8 

Peter Urbanus                     0   

Harrie Boom                       0   

Mart Ran          ½  

Ron van Leeuwen        0 

Frans Kerkhoff                   ½ 
Frank Steensma                   0   

Pieter Kok                           0   
Marcel Kusse                ½ 

 

Dan wordt het donderdag 9 maart. Het is 
de uitwedstrijd in de speeltuin. 4½ - 3½. 

 

Tegen Amsterdam West 4 

Peter Urbanus                     ½   

Willem Alpherts        0 

Harrie Boom                       ½   
Mart Ran          1  

Ron van Leeuwen        ½ 

Frans Kerkhoff                    0 

Pieter Kok                           ½   

Frank Steensma                   ½   

Marcel Kusse  ½ 
 

Nu is het wachten is op 30 maart, wanneer 

VAS 8 op bezoek komt. 

 

 EsPion 3 

Thuis. 19 Januari. “The best game ever.” 
Op de website alsnog van minuut tot 

minuut te volgen. 4½ - 3½. 

 

 

Tegen Amsterdam West 7  

Raymond Dernier              1 

Alfred Vellekoop        0  

Marcel Kusse              ½  

Ton van der. Eyden            ½  
Tim van Daalen       1  

Cor Bergveld       0 

Rob Schalekamp            ½  

Constantijn Dekker       1  

 

Woensdag 8 maart. In het hol van de leeuw. 
Bij de koploper. 5½  – 2½.  

 

Tegen Amstel 3  

Marcel Kusse       0 

Alfred Vellekoop        1   

Ton van der. Eyden            0  
Constantijn Dekker       1 

Cor Bergveld       0 

Ric Wieringa       0 

Tim van Daalen       ½  

Rob Schalekamp            0  

 
Donderdag 23 maart is er alweer een uit-

wedstrijd. Dit keer bij Amsterdam West 6. 

 

 EsPion 4  

Woensdag 18 februari. Op Kattenburg val-

len harde klappen. 4½ - 3½.  
 

Tegen De Raadsheer 4.  

Bram van der Vegt             1 

Tom Kooij        1 

Raymond Altman               0 

Jos Hillebrand                    0 
Mick Vaassen       1 

Jan Fikkens        ½ 

Ruut Keijzer                       0 

Martha van den Berg 0 

 

Op 16 februari komt een zevental op be-
zoek. Meer is niet nodig. 3½ - 4½. 

 

Tegen KLM-Pegasus 3   

Bram van der Vegt             ½ 

Jaap de Kreek       1 

Raymond Altman               0 
Tom Kooij        1 ( R ) 

Mick Vaassen       0 

Jan Fikkens        ½ 

Ruut Keijzer                       ½ 

Jos Hillebrand       0 

 
9 Maart. De vereniging met de mooie naam 

komt op bezoek. 6½ - 1½. 

 

Tegen Chaturanga 2  

Bram van der Vegt             1 

Jaap de Kreek       0 
Raymond Altman               1 

Tom Kooij        ½ 

Mick Vaassen       1 

Jan Fikkens        1 

Ruut Keijzer                       1 

Jos Hillebrand  1 


