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Spannende tijden 
 

In Torendael wordt geschaakt 
Er wordt dapper door geschaakt. Het is er 
gewoon D&D. Dicky en Daan. We wensen 
beide kampioenen mooie partijen toe. En 
zelfs bij verlies is er winst. Want zolang je 
speelt, sta je tenminste niet in de statistie-
ken-van-de-dag. En voor zover bekend, 
doet gelukkig geen van onze leden dat. 
Houden zo. 

 
- o – 0 – o - 

 
EsPionline in de prijzen 

Digitale winnaars verdienen een prijsje. De 
deelnemers aan de online competitie op de 
donderdagavonden kunnen strijden om 
twee prijzen. Een prijs voor de winnaar. En 
een prijs voor de speler met een rating tot 
R1500 die het beste resultaat laat zien. 
     Op het moment van schrijven zijn er 
nog volop kanshebbers. Maar op 28 mei 
valt de beslissing. Competitieleider Johan 
heeft dit allemaal voortreffelijk organiseert. 
Het is te hopen dat iemand nog iets moois 
in petto heeft voor de zomercompetitie. 
 

- o – 0 – o – 
 

Twee najaarsprijzen + 
Nu we wat betreft de traditionele competi-
ties zijn drooggelegd, en er dit keer ook 
geen trofee en kubus zijn, zijn er altijd nog 
Rudolf en Jacques die de prijzen krijgen 
voor het winnen van hun najaarscompe-
tities. En uiteraard is er nog een plus, een  
extra, oftewel de welverdiende aandacht 
voor de 500+ prestatie van Mart. 
 

- o – 0 – o – 
 

Op zoek naar plek 
Hoe was het ook alweer: we zochten een 
zaal van 19.30 tot 24.00 uur voor 70 spelers, 
met een kast voor het materiaal en een 
barfaciliteit. En het zou fijn zijn als het een 
uurtje later kon worden, het parkeren gratis 
(of niet duur) zou zijn en het in de buurt 
was van de plek waaraan we gewend zijn. Er 
kwamen meerdere tips binnen van leden. 
Vierenveertig (44) locaties zijn inmiddels 
onderzocht. 
     Er zaten hele prettige zalen bij (“Ja komt 
u maar, als u om half elf maar weer gaat”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Natuurlijk is de zaal gratis. Maar als we een 
bruiloftsfeest en andere partij hebben, dan 
staat u buiten”. “Nee, alcohol, dat zien wij 
niet zo zitten”) maar helaas. Zo viel de een 
na de ander af, veertig in totaal. 
     Het bestuur is nog met vijf locaties in 
gesprek. Het zijn Henrick de Keijser, 
Stadsherstel locatie De Hoop, de Maarten 
Lutherkerk in de Rivierenbuurt, het Huis 
van de Wijk (wacht op verhuizing naar 
Rijnstraat) en Berlage Puur Zuid in de 
Lekstraat. Maar als je nog een tip hebt, geef 
die s.v.p. door:  
     voorzitter@espion.amsterdam. Doen. 
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Allen die willen te Kaap’ren varen 
Eigen baard is goud waard. Om de feestelij- 
ke gelegenheid te vieren, vooruit dan maar:  
https://www.youtube.com/watch?v=jxoNe
-5D_M4  
 

- o – 0 – o – 
 

Prangende vragen 
Zijn er redenen om het lidmaatschap op te 
zeggen ? In verband met de zoektocht naar 
een nieuw tehuis, stelde het bestuur drie 
vragen. Drieëndertig leden gaven er ant-
woord op. Vijfien gaven daar ook nog een 
toelichting bij. Je leest het verderop. 
  

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Dit exemplaar is bestemd voor : 

 
 

Iedereen die het weten wil 
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Geblunder en gedonder 
Informatie die wel bestaat in de stelling, 

maar die de stille wateren van onze geest niet betreedt
 
Schaken is een bijzonder spel. Dat zal 
menig schaker met mij eens zijn, en ik denk 
zelfs dat veel schaakanalfabeten deze uit-
spraak niet zullen betwisten, al is dat louter 
gebaseerd op onwetendheid. Maar wat is er 
nu precies bijzonder aan is, daar zullen de 
meningen natuurlijk over verschillen.  Een 
aspect dat ik in elk geval bijzonder vind, zijn 
blunders, fouten en andere onregelmatig-
heden. Stukken die niet geslagen hadden 
mogen worden, dames die uit het oog 
verloren worden, torens die cadeau gedaan 
worden… de gemiddelde amateurpartij zit 
er vol mee. Blunders zijn net zo kenmer-
kend voor het schaakspel als licht is voor 
een ster in de hemel. 
     Werkelijk apart is namelijk dat een 
schaakstelling vele foute paden kent, en veel 
minder ‘juiste’ of ‘correcte’ zetten. Zijn we 
niet te hard voor onszelf, als we eisen uit 40 
mogelijkheden keer op keer de beste te 
kiezen? Leggen we niet te veel de focus op 
de ene foute zet, tegenover de 20 correcte 
zetten die hieraan vooraf gingen? In iedere 
schaakpartij baseren beide spelers op een 
heel dun koord dat ze zelf alleen maar wazig 
kunnen zien. Het is niet zo gek dat in de 
meeste partijen een of beide spelers van dit 
koord afvalt. 
     Dit contrasteert met het echte leven, dat 
door ieder mens op een eigen manier 
aangepakt wordt. Ik wil geenszins beweren 
dat alle keuzes gerechtvaardigd kunnen 
worden, of dat er geen foute beslissingen 
zijn, maar er lijken veel meer manieren om 
inrichting te geven aan het leven dan in het 
schaken. In het echte leven is 1. g4 geen 
slechte zet en hoef je niet te bewegen als je 
schaak staat. Pionnen kunnen er soms naar 
achteren en paarden bewegen niet in een L-
vorm. 
     Blunders komen voor in alle fases van 
het spel, maar ik durf te beweren dat alle 
blunders één ding gemeen hebben: er is iets 
dat ‘gemist’ wordt. Informatie die wel 
bestaat in de stelling, maar die niet de stille 
wateren van onze geest betreedt. Een 
blunder maken is dan ook een proces. Het 
begint in het uit zaagsel bestaande gedeelte 
van je hoofd, met de verkeerde waarne-
ming, de overtuiging dat er is wat niet is. 
Daarna volgen je handen die het fatale stuk 
omsluiten. Typisch aan het schaken: er is 
geen weg terug. En na loslaten nemen 
gedane zetten geen keer. 

 
Wat die regels betreft, de bedenkers van het 
schaakspel waren hun tijd ver vooruit. Per 
ontwerp zijn de 64 velden nog het beste te 
vergelijken met een zich evoluerend veld 
van landmijnen.  Duizenden jaren geleden 
kwamen ze bij elkaar, ergens in het verre 
India, de Scheppers van het schaakspel. 
Niemand kan na vertellen wat er gebeurd is 
op die avond, (ik denk graag dat het een 
avond was), maar wat ze bevroed hebben, 
leeft sindsdien in al zijn wreedheid voort. 
De regels zijn een toevoeging aan Moeder 
Natuur, want waar vogels niet uit de lucht 
vallen na één verkeerde slag van hun 
vleugels, vervalt een schaakstelling na één 
misstap al in een diep dal. 
     Schaken is namelijk eigenlijk net als ten-
nis, waarbij het iedere zet van jezelf match-
punt is voor je tegenstander. Je kan het 
immers alleen maar fout doen. Het spel lijkt 
zo ontworpen dat een van beide spelers zijn 
eigen koning wel over de kling moet jagen. 
Vanuit dat oogpunt is zelfs de ‘patregel’ 
volmaakt logisch. Wanneer de tegenstander 
geen zetten meer heeft, dan zijn er ook geen 
fouten meer om te maken zodat gelijkspel 
de uitslag is. Zo wordt de onvermijdelijk-
heid van de blunder gediend door alle regels 
van het koninklijke spel. 
     Wat probeer ik nu eigenlijk te zeggen? 
We vinden dat fouten niet gemaakt mogen 
worden. “De stelling was gewonnen” hoor 
ik heel vaak. De grammatica vertelt al een 
heel verhaal, want “gewonnen” en niet “te 
winnen”. Toch blijken mensen keer op keer 
in staat tot de allergrootste blunders. Alleen 
computers lijken hiervoor immuun. De 
ijzeren computerlogica staat niet toe dat het 
paardvorkje gemist wordt, of de penning 
over een paar zetten.  Maar zoals er geen 
goedheid is zonder kwaad, zo zijn er ook 
geen triomfen zonder fouten. Ik stel voor 
dat we van nu af aan onze blunders omar-
men (op 3 meter afstand). Blunders definië-
ren namelijk wel het schaakspel, maar niet 
de schaakspeler, ze polijsten hem of haar 
slechts. 
     Hopelijk kunnen we, wanneer de schaak-
club weer open gaat, samen veel fouten  
maken om te proeven van datgene wat het 
schaken zo bijzonder maakt. 
 

  Constantijn  
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Quizonline 
 

Eric Roosendaal heeft een leuke schaakquiz online gezet. 

Heerlijk voor schaak-historisch geïnteresseerden: 

10 levels. Aanrader!  http://www.ericr.nl/chessquiz/ 
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Cortlever 
 
Raf gaat, getuige zijn boekenplank nr. 8, een 
partij van Cortlever naspelen. Deze Nico 
Cortlever  won in het voorjaar van 1939 het 
tweede Hoogovenschaaktoernooi. In augus-
tus van datzelfde jaar werd hij gemobili-
seerd en belandde in Amersfoort. Hier was 
hij aanvoerder hij van een vast groepje sol-
daten dat na diensttijd de stad in ging. Ook 
mijn vader hoorde tot dat groepje. 
     Nico had een uitgelezen smaak waar het 
alcoholica betrof. Regelmatig zochten ze 
nieuwe etablissementen, waar Nico dan 
steevast vroeg “wat men zoal had aan gedis-
tilleerd”. Vaak waren dat vier of vijf soorten 
sterkedrank. “Ja, doet u die dan maar”. 
Vervolgens maakte hij duidelijk dat hij van 
al die soorten een glaasje wilde. Die gingen 
in hoog tempo naar binnen, waarop meestal 
het oordeel werd geveld: “Nee, jongens, het 
zit er niet bij… we gaan naar het volgende 
adres”. Daar herhaalde zich het tafereel zich 
meestal. 
     Mijn vader was de armste van het stel, 
het kwam dus goed uit dat hij tevens de eni-
ge principiële geheelonthouder was. Boven-
dien viel hem de ‘eer’ te beurt het stel weer 
naar de kazerne te begeleiden. Op ’n avond 
heeft hij schoenen gered. Dure schoenen, 
van het uitgaanstenue. Nico plaatste ze mid-
den op een kruispunt en verkondigde, met 
dikke tong, maar plechtig : “Heren! Hierbij 
doe ik afstand van mijn schoenen, ze 
knellen!” Pa bracht de mannen en de 
schoenen veilig naar de kazerne.  

Tom 

 
 

Een Paard 
om van te houden 

 
Jaren tachtig. In Amsterdam bestond toen 
een schaaktoernooi genoemd naar en ge-
speeld in de Bijlmer. Mijn collega, amateur 
Rob H. deed het verassend goed. Laatste 
ronde. Rob moet winnen om het toernooi 
op zijn naam te schrijven. Speelt tegen een 
IM. Met zwart. Remise is voor de IM 
voldoende om toernooiwinnaar te worden.  
Wit heeft een pion op de a-lijn, zwart een 
op d6. Wit biedt remise aan in deze stand: 
 

 
 
Rob weigert. IM denkt (helaas voor hem): 
“Dan forceer ik het!” En denkt dat te doen 
door de laatste zwarte pion te slaan: 1. 
Lxd6† . Er volgt … Pxd6 2. Ka8 , Pc8 3. a7, 
Pb6†† 

  Kooij 
   
 
 .
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De jonge Jan Timman
 
 

 
 

Jan Timman aan zet tijdens een simultaan wedstrijd op de Delftse schaakclub in 1963. 
Aan bord 1 Espionlid en schrijver van dit verhaal.
 

Jan Timman speelde in zijn jeugd bij de 
Delftse Schaak Club D.S.C. Op jonge 
leeftijd was hij al clubkampioen van de club 
uit Delft. Terwijl de jonge spelers bij de 
jeugdafdeling schaakten, speelde Jan al bij de 
senioren. De volwassenen keken met be-
wondering en trots naar het jonge en briljan-
te clublid van hun vereniging. 
     Jan Timman werd op zijn 14e Neder-
lands kampioen bij de junioren tot 20 jaar. In 
1967 en 15 jaar oud werd hij 3e op het we-
reldkampioenschap voor junioren. 
     Bij de D.S.C. mocht de jeugd tot 12 jaar 
van zes to acht uur op de club schaken. Na 
acht uur was het voor de jeugdspelers 
afgelopen en moest er plaats gemaakt wor-
den voor de senioren. 
     Voor jeugdspeler Jan Timman werd een 
uitzondering gemaakt, hij speelde mee met 
de senioren. Om acht uur werd eerst een 
bijzondere partij nagespeeld. Dan verzamel-
de zich een hele groep om het bord en er 
werd het spel uitgebreid bediscussieerd, 
waarbij er zwaar aan Jan’s analyses werd 
getild. 
     Halverwege de jaren zestig was ik één van 
de jeugdleden van de D.S.C. uit Delft. In 
1963 werd door het bestuur van D.S.C. een 
wedstrijd georganiseerd waarbij Jan tegen de 
leden van de club simultaan zou spelen. 
     Om als jeugdspeler aan de simultaan 
wedstrijd mee te mogen doen was 
toestemming van je ouders nodig om die 
avond laat thuis te mogen komen. Mijn  
 
 
 

 
ouders zagen daar het plezier van in en ik 
was één van de uitverkorenen die aan de 
simultaan wedstrijd mocht meedoen. 
     Eind jaren zestig zat Jan Timman op het 
gymnasium van het Hugo Grotius College 
aan de Westvest in Delft. Reinier Timman, 
de drie jaar jongere broer van Jan, en ik 
zaten samen in de brugklas in het 
gymnasiumgebouw. We lazen en leenden 
elkaars stripboeken. 
     Het gymnasium was een verzamelplaats 
van kinderen van hooggeleerde en weledel-
gestrenge ouders die meestal aan de univer-
siteit van Delft werkten. (Ook Anish Giri zat 
op het Grotius in Delft, hij deed in 2013 
eindexamen VWO). De ouders van de 
jongens Timman  waren beiden wiskundigen 
en vader Timman was hoogleraar wiskunde 
aan de Technische Hoge school (nu TU) 
Delft. 
     Dat was overigens niet te zien of te 
merken aan de leerlingen van het Grotius. 
De niet zo voorbeeldige gymnasiasten 
beschikten merendeels over de langste haren 
van het Grotius en in het fietsenhok werden 
de eerste geestverruimende shaggies gerold 
en gerookt. Jan haalde in 1969 zijn eindex-
amen gymnasium en is professioneel schaker 
geworden. 
     Mijn simultaan partij tegen Jan Timman 
werd remise. Ik kan met recht zeggen dat ik 
met schaken nooit van hem heb verloren 
(maar ook nooit van hem heb gewonnen…) 
 

Michaël Klaversteijn 

 

 
  



 

 

 

Linke soep 
 
 
 

 
 
Ik had er echt trek in. Een grote kok, nee, 
dat ben ik niet. Maar toevallig had ik alles in 
huis en met een kwartiertje moest het toch 
wel lukken. Een Thaise noedelsoep. Ik was 
net klaar met de doorwrochte analyse van 
m’n laatste partij uit de tijd dat handen 
schudden nog gewoon was. Het was een 
aardig artikel geworden, al zeg ik het zelf, 
iets voor het club blad, dacht ik.  
     Dus op naar de keuken. Ik begon met de 
wok om de olie alvast te verhitten. Daarna 
pakte ik de rode peper, verwijderde de 
zaadlijsten, raspte de gember en sneed een 
winterpeen in hele dunne reepjes. Ik nam er 
een goed gehumeurd glas wijn bij. Gember 
en peper fruitte ik eventjes aan in de wok, 
deed er een bouillonblokje en een scheutje 
kokosmelk bij en bracht het zachtjes aan de 
kook.     
     Ik had een mooie struik broccoli die ik in 
kleine roosjes brak. Daarna borstelde ik een 
onsje paddenstoelen schoon, gooide alles in 
de bouillon en zong wat moest lijken op een 
aria uit Rigoletto. Ik liet de boel 5 minuten 
meekoken en bracht het op smaak met 
limoensap, chilivlokken en een klein scheutje 
sojasaus. Ondertussen had ik een eitje 
gekookt, hard gekookt. In het water daarvan 
weekte ik de noedels een minuttje of twee.  
     Tijd voor de finishing touch: afgieten, in 
een kom scheppen, bouillon er over en af-
ronden met verse koriander, bosui, wortel, 
een partje limoen en een eitje. Lekker-
bekkend liep ik ermee naar mijn werkplek, 
struikelde, gooide de hele soep over mijn pc 
en was mijn goede humeur èn mijn analyse 
kwijt. Nou, dan maar geen artikeltje. 

A.Th. 
- o - 0 – o - 

 
Hiermee maak je de meest verrukkelijke 

Thaise noedelsoep met knapperige 
groente 

 
1 rode peper, 1 cm verse gember, ½ 

winterpeen, 1 groentenbouillon blokje, 1 blik 
kokosmelk, ½ broccoli, 100 g 

paddenstoelen, 1 eitje, zilvervlies rijstnoedels 
of Udon noedels, koriander, bosui, limoen, 
neutrale olie om in te bakken, sojasaus en 

chilivlokken naar smaak en vooral een 
lekkere trek. 

 
 
 

Casper Dekker 
21 jaar, broer van 

 

Mijn broertje schaakte eerder. Hij speelt ook 

sterker. Minder slordig. Maar tegen elkaar 

spelen is best spannend. Ik ben meer van het 

online, dat deed ik altijd al wel, een potje 

online. Wat dat betreft komt de 

thuisblijverscompetitie me goed uit. Maar zo 

langzamerhand begin ik het bord meer en meer 

te waarderen. Ik wil ook lid worden van 

EsPion, dus ik hoop dat we gauw in een zaal 

kunnen spelen.  

     Tot nog toe heb ik dat niet gedaan omdat de 

donderdagavond me relatief niet zo goed 

uitkwam. Ik hockey dan. Ja, nu zijn we even 

klaar met sport. Als ik weer echt ga sporten, 

moet ik het wel serieus nemen. Dus dan weet ik 

nog niet hoe het gaat. Nu voetbal ik wel in een 

vriendenteampje.      

  

 
 

Wat ik doe ? Ik studeer aan de UVA.  

Eerstejaars Economics and Business 

Economics. Dat vind ik boeiender dan wat ik 

eerst deed, Fiscaal Recht. Dat was me te droog.  

Wat ik nu doe is levendiger, met meer 

sommetjes. En verder woon ik nog thuis. 

Zevenhonderd euro voor een kamer is nogal 

pittig voor een student. Maar ik ben op zoek. 

     M’n broertje is ook nog thuis. Qua stem 

lijken we misschien een beetje op elkaar. Maar 

verder absoluut niet. Ik ben chaotischer. 

Constantijn is rustiger, geordender, netter.  

 

 
 

        



 

 

 

EsPion gepeild  
 
Zie hier het resultaat van de peiling over alternatieven voor een goedkope locatie op 

donderdagavond in Zuid. Daarop hebben 33 leden gereageerd. Vijftien van hen gaven 
inhoudelijke opmerkingen. Deze zijn geanonimiseerd weergegeven.  

 

 
Reden om 
lidmaatschap 
op te zeggen 
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Nee 

 
Geef ook aan op 
welke avonden je 
niet zou kunnen 
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     Opmerking: 
Clubruimte beschikbaarheid onderzoeken 
bij amsterdamse bridgeclubs damclubs en 
schaakclubs. Zijn dergelijke ruimtes met 
andere denksportclubs te delen ? 
 
     Opmerking: 
Met een verdubbeling van de contributie 
maak je ook weinig kans om nieuwe leden 
aan te trekken. Verplaatsing buiten Zuid, 
Oost en Oud-West niet acceptabel. 
 
     Opmerking: 
Heeft (een lid van) het Bestuur toevallig 
geïnformeerd naar de locatie boven de stal-
len van Heineken op de hoek Quellijnstraat 
en Ruysdaelkade? 
 
     Opmerking: 
 “… of de zalen zijn ver verwijderd van de 
plek waar we nu zitten.”  
     Zowel De Pion in haar lange bestaan als 
Es’80 hebben door de jaren heen gespeeld 
in vele, over de stad verspreide locaties. 
Elke verhuizing kostte leden. En elke 
verhuizing leverde nieuwe leden op.  
     Neem even De Pion als voorbeeld. De 
vereniging verloor in haar laatste jaren in 
het Woestduincentrum in hoog tempo veel 
leden. Men ging heen, ondanks de locatie. 
De verhuizing naar Torendael bracht op-
nieuw ledenverlies.  
     En kijk nu eens: ondanks dat verlies in 
het ledental na de samenvoeging sterk toe-
genomen. EsPion groeit en bloeit. 
Notabene met een belangrijk aantal jongere 
leden. Wat wil ik hiermee zeggen ? Dat de 
plek van de locatie in de stad er niet zo toe 
doet.  
     Het gaat om de zaal/bar en de sfeer van 
de club. Waarheen de club ook gaat, het zal 
le-den kosten. En nieuwe leden opleveren. 
Want, ik herhaal het maar, het gaat om de 
zaal/bar en de sfeer van de club. Dus: de 
omgeving van Torendael is niet doorslagge-
vend.  
      

 
 
 
Nieuw Sloten ? Ach, waarom niet. Het is 
een hortje verder. Maar er gaat een rechte 
weg naar toe. En er is Openbaar Vervoer.  
     En dan de speelavond: donderdag, dins-
dag, maandag, wat maakt het wezenlijk uit ? 
De oud-Pionezen waren al aan een andere 
avond dan de donderdag gewend. Als de 
zaal/bar maar goed is. Met redelijk betaal-
bare consumptieprijzen.  
     En dan de contributie. Verdubbelen ? Er 
zullen dan waarschijnlijk zo weinig leden 
overblijven, dat de ledenbijdrage wel 
vervier-voudigd mag worden. Met name 
onze oud-Es’80gers maakten indertijd pittig 
bezwaar tegen een contributie van honderd 
euro of meer. Tel uit je winst. 
 
     Opmerking: 
De vraag of ik de club trouw blijf na vertrek 
uit Torendael is afhankelijk van het totaal-
plaatje. Van de drie genoemde redenen is 
voor mij de locatie het belangrijkst, gevolgd 
door de speeldag, de donderdag bevalt 
goed. Contributieverhoging is waarschijnlijk 
on-ontkoombaar en voor mij acceptabel.  
 
     Opmerking: 
Reden om op te zeggen: geen napraat-
gelegenheid 
 
     Opmerking: 
Tennisverenigingen geprobeerd ? Bij De 
Algemene wordt gebridged, ook daar is het 
dan redelijk stil. 
 
     Opmerking: 
I will consider cancellation if the conditions 
become worse + the A/B pool system 
stays. If A/B pool policy will be abolished, I 
will certainly stay, even if the contribution 
will increase and/or the location will be less 
convenient. 
 
   



 

 

 

   Opmerking: 
Ik vrees dat elk door jou genoemd punt 
voor de club inderdaad een probleem 
vormt. Voor mij is dat denk ik niet het 
geval. Het blijft natuurlijk denkbaar dat de 
uitkomst reden is om rond te kijken naar 
andere mogelijkheden. Maar ik ben zeer 
gehecht aan mijn schaakclub dus ga er maar 
vanuit dat ik blijf, ongeacht wat het wordt. 
Voor veel leden zal dat niet zo 
vanzelfsprekend zijn, vrees ik. 

     Opmerking: 
Ben dit seizoen niet (veel) gekomen, maar 
wil volgend seizoen dat wel gaan doen 
(indien de tijd dit toelaat). Wil wel lid 
blijven. 

     Opmerking: 
Ik mis bij de inleiding de opmerking dat het 
bestuur hoopt dat iedereen nog gezond is. 
Wij horen immers bijna met de gehele 
vereniging tot de risico-groep. 
     Locatie Nieuw Sloten: Daar heb ik zelf 
contact mee gelegd. Cc aan Ric. Er kwam 
terug dat de donderdagavond daar bezet is. 
Eveneens met cc aan Ric. Het is mij niet 
bekend of jullie daar nu met een andere 
speelavond bezig zijn. Ik heb het in ieder 
geval na de eerste contactlegging aan het 
bestuur over gelaten. Ook niets meer over 
gehoord wat een beetje ondankbaar 
overkomt en niet stimuleert om verder een 
helpende hand te bieden. Ik hoor Ric vaak 
roepen communicatie, communicatie, 
communicatie. 
 
     Opmerking: 
Mijn stem moet misschien wat minder 
zwaar wegen, want ik ben de laatste jaren 
zeer weinig op clubavonden, het is me vaak 
te zwaar als ik die dag zelf / de dag erna 
moet werken. Maar ik blijf wel lid, ook als 
we naar andere avonden gaan of als de 
contributie omhoog gaat.  Als we naar 
vrijdag gaan, zou ik best wel eens vaker 
kunnen komen trouwens. 
 
     Opmerking: 
Voor mij is nabijheid van een treinstation 
belangrijk. Als je contributieverhoging over-
weegt kan dit ook in stappen, door het in 
een paar jaar stapsgewijs te verhogen en in 
het begin de verliezen uit eigen middelen 
opvangt. Volgens mij is er best veel reserve. 
Dan kan men rustig wennen aan hogere 
contributies. 
 
     Opmerking: 
Ik vrees dat elk door jou genoemd punt 
voor de club inderdaad een probleem 
vormt. Voor mij is dat niet zo. Ik blijf. 
 
     Opmerking: 
Torendael was vlak bij mijn huis, 10 
minuten lopen. Dat was wel zo prettig !! 
     Misschien is het Huis van de Wijk De 
Pijp een optie, of Huize Lydia voor een 
nieuwe locatie. 
 

Lieve kinderen, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk niet weten heb ik 
ok verschillende malen meegedaan aan het 
Hoogovenschaaktoernoooi. Dat ging niet 
helemaal vanzelf. De eerste keer dat ik 
meedeed was eind jaren zeventig. Ik werd op 
een zaterdagochtend, toen ik nog lag uit te 
slapen in mijn warme bed na een miet helemaal 
drankvrije vrijdagavond, gebeld. Aan de 
telefoon was een collega van de omroep, de 
schaakfanaat Jos Timmer. Hij was in paniek, 
want zijn journalistengroep van vier man die 
zou meedoen aan het toernooi miste door 
onvoorziene omstandigheden een speler. Hij 
had al vergeefs een aantal schaakspelende  
journalisten gebeld. Maar die waren nog aan 
het bijkomen van de vorige avond, en dus 
volgens Timmer niet in staat om de 
Nederlandse journalistiek op passende wijze te 
vertegenwoordigen. 
     “ Luister”, zei hij. “Je hebt al een aantal 
jaren niet geschaakt, maar ik weet dat je goed 
genoeg bent om in deze groep mee te doen.” 
Ik voelde me vereerd, en hij had niet veel tijd 
nodig om me om te praten. Die zaterdag moest 
ik om twee uur een partij spelen en de volgende 
dag nog twee partijen. Ik vergat te vragen tegen 
wie ik me moest verdedigen, maar ik dacht dat 
ik daar in Wijk aan Zee wel achter zou 
komen. 
     Welgemoed toog ik in m’m kleine oranje 
eend naar het toernooi. Daar werd ik 
opgewacht door Jos Timmer. Hij vertelde me 
dat ik eerst tegen een speler van NCRV’s 
Hier en nu moest, dan tegen iemand van De 
Telegraaf en als laatste tegen hem. Hij nam me 
mee naar de grote zaal, die al afgeladen was 
van allerlei soorten schakers. Op een 
afgeschermd stuk aan het einde van de zaal 
speelden de grootmeesters als Timman, 
Kortsnoj en Portisch. Helemaal aan de andere 
kant, tussen de gewone mensen die op het 
verkeerde moment het verkeerde schaakstuk 
verzetten, zaten de vier journalisten. 
Ik schatte mijn kansen tegen m’n 
tegenstanders. Met een beetje hulp van de 
schaakgoden die zonder twijfel boven het 
gebouw zouden rondvliegen, zou ik best wel 
eens kunnen winnen. 
     Die eerste partij tegen de man van de 
NCRV gaf me gelijk. Hij liet zich steeds meer 
onder druk zetten, verloor een stuk  en gaf na 
anderhalf uur op. Ik reed rooskleurig terug 
naar huis. Het was een goed idee van Jos 
Timmer geweest om mij te bellen. Tegen 
iedereen die het wilde horen pochte ik over de 
einduitslag. 
Laat ik het verder niet over het eindresultaat 
hebben. De twee volgende partijen werd ik 
kansloos ingemaakt. Alleen nu, een jaar of 
veertig later, ben ik blij met een uit drie. 
  

Wouter van Kooten 



 

 

 

 

Er staat nog steeds een boekenplank 
van één meter breed. En jij mag hem 

vullen. Omdat je jezelf voorbereidt  
op een lange periode van veel lezen, 

kies je boeken over wat je het liefst doet. 
Laat dat nou toevallig schaken zijn.  

Daarom voor jou deze collectie 
‘leerzam en lekker leesbaar’, 

kieskeurig bijeengesnuffeld door Raf. 
 
 
 

De boekenplank 5: 
The Even More Complete Chess Addict 

 
The Even More Complete Chess Addict van Mixe 
Fox en Richard James is alleen anti-quarisch 
te verkrijgen tegen normale prijzen maar wie 
een exemplaar te pakken kan krijgen moet 
dat zeker doen. Het is ‘een goudmijn van 
gekke en prachtige schaak-trivia’ 
(grootmeester Ray Keene) en dat klopt. 
Vrijwel alles wat je aan vreemds kunt 
bedenken staat erin. De langste officiële 
toernooipartij? Staat erin. De kortste partij? 
Staat erin. De sterkst schakende filmster? 
Humphrey Bogart. Hoe sterk was Einstein? 
Hij kon er niets van. Napoleon ook niet, 
maar de componist Prokofiev versloeg 
Capablanca in een simultaan. Openingen 
met vreemde namen? The Monkey’s Bum, 
The Krazy Kat, om er maar een paar te 
noemen.  
     Het boek is in acht hoofdstukken opge-
deeld. Het eerste en grootste hoofdstuk gaat 
over schakende beroemdheden (gekroonde 
hoofden, staatslieden, wetenschappers, 
sporters, schrijvers, filmsterren etc.). 
Hoofdstuk 2 , The Greatest, gaat over het 
allerbeste dat schaken te bieden heeft (was 
Lasker de allergrootste?), The Frightful biedt 
het allerergste: de slechtste resultaten, de 
grootste blunders en meer van dat soort 
ellende. Hoofdstuk 4 gaat over bedrog, van 
rommelen met de klok tot moord aan toe en 
heet dus The Unacceptable, hoofdstuk 5 (The 
Awesome) bevat ontzagwekkende records, 
hoofdstuk 6 heet The Bizarre en behandelt 
zaken als een hond die schaakte en de vader 
van Paul Morphy die gedood werd door een 
Panamahoed. De laatste twee hoofdstukken, 
The Future (over jonge talenten) en The End? 
(over computerschaak) zijn gedateerd. Sinds 
1993 is er op dat gebied heel veel gebeurd 
maar dat neemt niet weg dat de rest van het 
boek tijdloos is.  
Tussen de hoofdstukken zijn Adjournments 
ingevoegd (zoals gezegd, het is een boek uit 
de tijd dat afbreken van partijen nog  
 

 
bestond), The Unorthodox, over verschillende 
vormen van schaken; Desert Island Chess, 
soloschaak, dat wil zeggen puzzels, 
problemen en studies. Probeer ze niet op te 
lossen, speel meteen de oplossing na en 
verwonder je over wat er mogelijk is op een 
schaakbord. 
     Een nieuwe bijgewerkte editie zal er niet 
komen, ik begrijp dat een van de auteurs 
inmiddels overleden is. Nogmaals, als je dit 
boek tegenkomt moet je het niet laten liggen, 
bij het lezen raak je vaak onder de indruk en 
schiet je voortdurend in de lach. Een 
voorbeeld. In het oudste bekende Zweedse 
schaakboek uit 1784 stond in de eerste druk 
het advies: Grote spelers rokeren nooit. In 
een volgende druk was dit verbeterd: Goede 
spelers rokeren zelden. 
 

 
 



 

 

 

De boekenplank 6: 
Tim Krabbé - (Nieuwe) Schaakkuriosa 

 
Bestaan er schaakboeken die je aan het 
lachen maken? Jazeker. Twee van zulke 
boeken zijn Schaakkuriosa (1974) en Nieuwe 
schaakkuriosa (1977) van Tim Krabbé, beide 
uitgegeven bij Keesing. Ik kom ze 
regelmatig antiquarisch tegen.  
 

 
 
Schaakkuriosa  bevat acht stukken en een 
verantwoording, Nieuwe schaakkuriosa zes 
stukken en een verantwoording. De stukken 
werden oorspronkelijk in Schaakbulletin 
gepubliceerd. Ik kan maar het best het 
omslag gedeeltelijk citeren: 
     “Een beroemd eindspel tussen Aljechin 
en Capablanca dat jaren later weer op het 
bord verschijnt in een kantoorschaakbond; 
een uitentreure gepubliceerde combinatie 
die na zestig jaar onzin blijkt te zijn; een 
pion die met inachtneming van alle 
spelregels tòch achteruit mag; een partij van 
zes zetten die verschillende keren door de 
beter staande speler werd opgegeven; de 
vraag of vier paarden kunnen winnen van 
een dame -wanneer er sprake is van zulke 
zaken kan Tim Krabbé nooit ver uit de 
buurt zijn.” 
     Het zijn duidelijk boeken uit een vervlo-
gen tijd, het eerste stuk in Schaakkuriosa gaat 
over fout doorgegeven zetten in telegraaf-
partijen (Internet bestond nog niet) en 
verkeerd genoteerde stellingen van afge-
broken partijen (bestaan niet meer) en de 
computer waar Krabbé in 1972 tegen speelt 
(een vroeg probeersel van het Massachu-
setts Institute of Technology) zou in onze 
interne competitie geen partij winnen, maar 
gedateerd zijn deze stukken niet: humor is 
soms tijdloos. 
 
 
 

Hoewel de onderwerpen aangenaam licht-
voetig zijn (bijvoorbeeld de beruchte verza-
meling van Donners kortste verlies-partijen) 
weet Krabbé in veel stukken de grappenma-
kerij te ontstijgen. Om een voorbeeld te 
geven, het artikel over de beroemde studie 
van Saavedra met de sleutelzet 6. c7-c8T is 
een waardevolle aanvulling op de 
schaakgeschiedschrijving.  
     Dat is ook meteen de reden waarom 
Krabbé’s boeken zo leesbaar blijven, achter 
de grappen en grollen en vreemde gebeur-
tenissen schuilt een heel serieuze en 
indrukwekkende kennis van de schaakge-
schiedenis. Zijn belezenheid is enorm en 
des te ontzagwekkender als je bedenkt dat 
Krabbé alles in papiervorm bij elkaar zocht, 
‘digitaal’ was een onbekend begrip, hij moet 
duizenden kilo’s aan boeken en tijdschriften 
hebben doorgelezen, een monument van 
verzamelwoede: “...nog steeds, als ik kran-
tenkoppen zie als ‘Judoka dood na val’ is mijn 
eerste gedachte ‘ha fijn, dat kan ik goed gebrui-
ken’.” 
     In Nieuwe schaakkuriosa uit 1977 ligt de 
nadruk minder op grappen dan in zijn 
voorganger (geen ellenlange rokade 0-0-0-0 
bijvoorbeeld) maar is Krabbé als schrijver 
nog beter op dreef. Natuurlijk zit het vol 
met verrassende zaken maar het bevat ook 
mooie verhalen zoals een ontroerend stukje 
over de Amerikaanse meester Al Horowitz 
die er op het eind van zijn leven niets meer 
van kon. 
     Corona crisis? What crisis?  (Her)lees deze 
boeken van Krabbé! En google ook zijn De 
man die de Babson task wilde maken, een 
prachtig en tragisch verhaal waar ik nu geen 
ruimte meer voor heb en dat een eigen 
aflevering in deze serie verdient. 
 

 
 



 

 

 

De boekenplank 7: 
Hans Ree 

           
Ik bezit niet het verzameld werk van Hans 
Ree, een aantal titels ontbreekt nog in mijn 
verzameling, maar In den eersten stoot pat 
(1979), Wat een kracht! Wat een gratie! (1986), 
Schitterend schaak (1997) en Mijn schaken 2010 
zijn boeken die ik regelmatig (gedeeltelijk) 
herlees, ook zonder dat er een pandemie 
woedt. 
     In De zuiverste liefde is die tussen een man en 
zijn paard, een bundel interviews met scha-
kers door Max Pam, staat over Ree: “Hans 
Ree praat, zo schreef Joop van Tijn in 1971 
in Vrij Nederland, ’n een zelden door en-
thousiasme onderbroken understatement’.” 
Pam spreekt van een “dictatoriaal relativis-
me”: “Er zijn weinig onderwerpen waarover 
hij uitgesproken meningen heeft, maar toch 
is hij eigenaardig genoeg het tegendeel van 
iemand zonder meningen.”  Ik weet wel dat 
men de persoon niet met de naam op het 
omslag moet verwarren maar dit zijn 
uitstekende karakteriseringen van Ree’s 
schrijfstijl. 
 

 
 
In 1978 was men in Nederland algemeen 
van mening dat het kolonelsregime in 
Argentinië geboycot moest worden op alle 
gebieden, dus ook schaken. Ree: “Als ik er 
met bewogenen wel eens over praat hoor ik 
ook nooit iets duidelijkers dan ‘je speelt 
Videla in de kaart als je wel gaat’. Dat is 
inderdaad een onaangename gedachte. Of 
het waar is weet ik niet, ook niet wat het zou 
betekenen als het zo zou zijn.” Ik moet altijd 
grinniken om dat ‘bewogenen’ maar los 
daarvan: een bezonken mening, the voice of 
reason, iemand met wie je een prettig gesprek 
kunt voeren ook als je het niet met hem eens 
bent. Daarom deed het me genoegen om in 
diezelfde bundel interviews het volgende te 
lezen: “Zo’n Hans Ree bijvoorbeeld, dat is 

een zeer autoritaire man. Waag het niet an-
ders te denken dan hij, want dan kan hij zeer 
goed uit de doeken doen wat voor een 
resusachtige stomkop je bent.” Een uit-
spraak van Hans Bouwmeester. Natuurlijk is 
dit een uitspraak uit 1975 of daaromtrent, 
maar toch prettig om te lezen.  
     Het is die conversatietoon die de boeken 
van Ree zo leesbaar maakt, soepel formule-
rend en met een  opgewekte blik vertelt hij 
over van alles en nog wat: wereldkampi-
oenen en andere grote schakers, boeken, 
schaakhistorie, mooie partijen, toernooien en 
matches. Het is schaakjournalistiek, vrijwel al 
zijn boeken zijn samengesteld uit de 
schaakrubrieken die hij verzorgde voor 
Haagse Post en NRC, maar het is - net als bij 
Donner - schaakjournalistiek van een niveau 
dat boekuitgaven rechtvaardigt.  
     Behalve de schaakactualiteit (veel 
Kortsjnoi, Karpov, Kasparov, Timman, 
schaakpolitiek) en herinneringen aan grote 
schakers heeft hij ook prachtige stukken 
geschreven over schaakgeschiedenis, eind-
spelstudies en diverse onderwerpen met 
veelbelovende titels als Ruwe omgangsvormen 1 
& 2, De schaakmoord en Perversiteiten. 
     Over de Engelse grootmeester Ray 
Keene: ‘In NRC Handelsblad had ik een arti-
kel over Keene geschreven, waarin ik hem 
beschreef als een talent dat zijn ziel aan het 
eind van de jaren zeventig aan de duivel had 
verkocht en sindsdien in grote welstand 
leefde. “Ik geloof dat je jaloers bent,” zei 
mijn vrouw toen ze het las.’ 
     Herinneringen aan Bert Enklaar die 
opeens stopte met schaken: “Hij gaf al zijn 
schaakboeken weg aan zijn schaakvrienden 
en om de buit te verdelen organiseerden we 
een snelschaaktoernooi dat we het Bert 
Enklaar-herdenkingstoernooi noemden. Een 
paar jaar later was hij weer terug in de 
schaakwereld. We waren van plan om de 
boeken ook weer terug te geven maar of we 
dat echt gedaan hebben weet ik niet meer.” 
Genoeg geciteerd. Lees Ree. 

 



 

 

 

De boekenplank 8: 
Alexander Münninghoff 

De actualiteit gaat aan mij voorbij, ingekwar-
tierd als ik ben tussen mijn boeken, gewa-
pend met liters Yorkshire-thee: bij het 
zoeken naar informatie over Alexander 
Münninghoff kwam ik er achter dat hij kort 
geleden is overleden, 76 jaar oud. Ik zal later 
de necrologieën op de schaaksites gaan le-
zen, nu wil ik het hebben over wat de over-
ledene nalaat, onder andere drie prachtige 
boeken over Max Euwe en Hein Donner (en 
een beetje Lodewijk Prins), Max Euwe. 
Biografie van een wereldkampioen, Hein Donner 
1927-1988  (1994) en koning, keizer, prins. 
Münninghoff publiceerde in 1976 een dikke 
biografie van Max Euwe, de hoofdpersoon 
van het boek schreef een dankbaar voor-
woord: “Het boek handelt voornamelijk, 
bijna uitsluitend over mijzelf en de mij 
omringende schaakwereld. Dat was ook de 
opzet.” 
 

 
 
Euwes  leven en schaakcarrière tot aan het 
Nederlands kampioenschap van 1954 dat 
Donner won, vóór Euwe, worden beschre-
ven, als laatste hoofstuk (‘Retraite’) een 
interview met Euwe, en tussen de hoofd-
stukken in partijen van Euwe, in totaal 270. 
     Het is een leven dat zich afspeelde tegen 
de achtergrond van alle grote gebeurtenissen 
in de twintigste eeuw. In de eerste hoofd-
stukken zijn mensen als Olland en Te Kolsté 
nog volop actief, in het laatste hoofdstuk 
(januari 1975) is Euwe voorzitter van de 
FIDE, een leven lang schaak. 
     Een ander schakersleven dat Münning-
hoff beschreef was dat van Hein Donner. Al 
lezend krijg je de indruk dat Donner het erg 
getroffen had met het land en de tijd waarin 
hij leefde. Nederland was toen een klein 
schaakland, na Euwe was Donner jarenlang 
de enige Nederlandse grootmeester en dat 
kwam goed uit want hij was lui en kon zich, 
bij gebrek aan concurrentie, zonder veel 
moeite handhaven als de nummer één:  
 

  
 
“Donner had vooral gebrek aan juiste inzet... 
Maar hij wilde niet. Geen zin. Hij barstte van 
het talent, daar was iedereen het wel over 
eens. Maar die zekerheid van begiftigd te zijn 
maakte hem uiteindelijk lui en slecht op zijn 
qui-vive.” Hoogintelligent, geestig, een bege-
nadigd schaakjournalist, kettingroker en de-
cennia lang éénoog in het land der schaak-
blinden, maar vooral: iemand die alleen deed 
waar hij zin in had en verder niets.  
     Schitterend vormgegeven is Koning, keizer, 
prins uit 2002, een verslag van de huis-
kamermatches die de jonge Donner speelde 
tegen Euwe (1950) en Prins (1951), compleet 
met geannoteerde partijen en een mooie 
sfeervolle beschrijving van de tweekampen, 
1½ - 2½ verlies tegen Euwe, 4-2 winst tegen 
Prins. Speciaal voor dit boek had uitgever 
Jean Paul Drenth een nieuw model 
diagrammen ontworpen.  
 

 
 
Münninghoff is op dreef, niet alleen het 
bijeenzoeken van de partijen was een 
indrukwekkende klus, maar ook de beschrij-
ving van het schaakleven uit de jaren vijftig 
is subliem. Ik krijg zin om De avonden van 
Reve te gaan lezen, met Charlie Parker op de 
achtergrond. Of ik ga een mooie partij na-
spelen. Cortlever-Donner, Hoogovens 1950. 



 

 

 

De boekenplank 9: Max Pam – 
De zuiverste liefde is die tussen een man  

en zijn paard
 
Vroeger was alles beter. Er was geen Covid-
19, je mocht overal roken en schakers had-
den interessante meningen. Dat althans is de  
teneur van de commentaren die ik lees op 
YouTube bij de schaakdocumentaire The 
Love for Wood uit 1979 (www.youtube.com/ 
watch?v=E48r-JTSAVM).  
     Interviews met de Nederlandse schaak-
top van toen: Donner, Timman, Ree, Euwe, 
Ligterink. Ik ben natuurlijk zelf ook een 
oude izegrim, een fossiel uit de twintigste 
eeuw, maar inderdaad, ik zie de twitter-
generatie van vandaag niet de verbale agiliteit 
en de geestigheid van de spelers van toen 
evenaren, laat staan overtreffen. Iemand als 
Anish Giri houdt nog een klein beetje het 
Nederlands vaandel hoog met zijn pesterige 
tweets aan het adres van Magnus Carlsen 
(die zich steevast op de kast laat jagen), maar 
voor de rest zijn het toch allemaal keurige 
jongens die stropdassen dragen, niet drinken 
of joints roken, op tijd naar bed gaan en 
zichzelf heel serieus nemen en die je nooit 
zult betrappen op een mening over 
bijvoorbeeld Dostojevsky (“Dos- wie? Wat 
is zijn rating?”). 
     De zuiverste liefde is die tussen een man en zijn 
paard. Interviews met schakers (1975) van Max 
Pam laat Nederlandse schakers aan het 
woord over henzelf, schaken en andere scha-
kers en dat heeft een schat aan interessante 
meningen en mooie uitspraken opgeleverd. 
Van elke geïnterviewde is een geannoteerde 
partij opgenomen waarbij Hans Böhm zich 
onderscheidt door een verliespartij te be-
spreken. 
     A.D. de Groot, speler van meestersterkte, 
hoogleraar psychologie en gepromoveerd op 
Het denken van de schaker beantwoordt vragen 
over schaken en intelligentie. Een collega 
van De Groot was Johan Barendregt, 
hoogleraar persoonlijkheidsleer en, anders 
dan De Groot, internationaal meester. 
     Elders schrijft Barendregt daarover: “Op 
discrete wijze breng ik het gesprek wel eens 
op de titel van schaakmeester. Meteen draait 
hij dan met zijn schouders, wipt hij op zijn 
stoel, knipt met zijn vingers, wendt zijn ogen 
af. Welk een genot om uit elke van zijn 
zuchten te horen dat hij voor die titel graag 
al zijn professoraten, wetenschappelijke 
prijzen, lintjes en eredoctoraten zou willen 
geven. Vaak breng ik het onderwerp niet ter 
sprake. Opdat hij er niet aan went.” 
     Daarmee is de toon gezet. Zoals 
Barendregt het zelf zegt, schakers “zijn on-
beschoft tegen elkaar, maar ik heb de indruk 
dat ze elkaar wel mogen”. Euwe (“In Neder-
land heb ik eigenlijk nooit zoveel concur-
rentie gehad”), Bouwmeester (“Ik heb wel 
iets in mij van een pathologische ruziema-
ker”), Orbaan (“We lieten elkaars partijen 
zo’n beetje zien en Donner zei tegen       
 
 

 
mij: “Wat jij doet is geen schaken meer””), 
Sosonko (“Het schaken is het niet waard, 
om er je hele leven aan te wijden”), Timman 
(“De schaakwereld kent een hiërarchie, die 
eigenlijk nergens anders in de samenleving 
meer bestaat en ik vind het prima dat die 
hiërarchie bestaat”), Donner (“Wij kunnen 
constateren hoe prachtig ik het allemaal 
gezien heb”), Ree (“Zou jij je dochter met 
een schaker laten trouwen? Ja? Nou, ik 
niet.”), Böhm (over Timman: “Ik ben ook 
niet meer zijn leerling, ik ben meer zijn rivaal 
geworden”), Prins (“...een aantal van de 
Nederlandse schakers zijn bij wijze van 
spreken roofdieren, die elkaar vermoorden 
voor een cent”).  
     Max Pam is als interviewer onzichtbaar 
en zo hoort het ook. Een meesterlijk boek. 
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Lezers schrijven 
 
Willem Alpherts To: Raf Akiet 
 
    Raf, 
Leuke stukjes over de boeken. Je slot over 
het verkeerd liggende bord, het bord ligt niet 
verkeerd, de foto! Spiegelbeeld, merkwaardig 
hoor. 
 
Groet, Willem 
 
 
Raf Akiet To: Willem Alpherts 
 
     Hallo Wiilem,  
fijn  dat je mijn stukjes leuk vindt. Ik weet 
dat het niet het bord was (twee wereld-
kampioenen weten echt wel hoe het bord 

moet liggen 😁) en dat het een fout van de 
uitgever is, maar ik vond dit een leuker einde 
voor het stukje.  
 
Raf 

 
 
 


