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Tweede jaargang, nr. 1                                                oktober 1980  

VAN DE REDACTIE

We zijn de tweede jaargang ingegaan. Niet zonder moeite, maar het is gelukt. Het 
nieuwe aan dit blad zijn de vele advertenties. Dankzij onze adverteerders is het 
ons mogelijk geworden ons vorig jaar begonnen werk voort te zetten.
We weten dat vele adverteerders niet ons blad voor hun reclameboodschap kiezen 
omdat het zakelijk voordelig kan zijn, maar omdat ze het verenigingsleven in 
Hoogeveen in het algemeen en onze club in het bijzonder een warm hart toedragen. 
Daarom adverteerders van harte bedankt!
Dit jaar zal ons blad vier keer verschijnen en het volgende nummer kunt u zo 
spoedig mogelijk na de jaarwisseling verwachten. Leden die daarin een bijdrage 
willen plaatsen wordt verzocht voor de Kerst hun kopy bij ons in te leveren. Met 
belangstelling zien wij deze tegemoet. Een goed clubblad kan slechts functio-
neren als het niet alleen door de leden gelezen wordt, maar er ook door hun in 
geschreven wordt. Op een club, die leeft, gebeurt er veel dat de moeite van het 
publiceren en het daarna opnieuw beleven door andere leden waard is:

WEDSTRIJDKALENDER 1980
 9 september 1e ronde 
16 september 2e ronde 
23 september 3e ronde 
30 september 4e ronde (Hierin opgenomen Assen I-Hgv I op 3/10)
 7 oktober 5e ronde (Hierin opgenomen Assen II-Hgv II op 10/10) 
14 oktober 6e ronde 
21 oktober 7e ronde 
28 oktober 6e ronde (Hierin opgenomen Hgv I-Eelde/P op 28/10)
 4 november Reserve - Afgebroken partijen 
11 november 9e ronde (Hierin opgenomen Hgv II-Haren II op 11/11) 
18 november 10e ronde 
25 november 11e ronde (Hierin opgenomen ESG II-Hgv I op 24/11)
 2 december 12e ronde
 9 december 13e ronde (Hierin opgenomen Valthermond-Hgv II op 8/12) 
16 december 14e ronde (Hierin opgenomen Hgv I-KDSC op 16/12)

Opm. 1: Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de 
wedstrijden van Hoogeveen III nog niet bekend. 
Opm. 2: De interne competitie zal dit jaar evenals vorig jaar 
uit 30 ronden bestaan.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 1979/1980

Onze club is dit jaar weer gegroeid. Verder dankzij de heren Schoonbeek, Stevens 
en hun medestafleden breidde het aantal jeugdleden zich uit. Begonnen we op 2-
8-'79 met 30 senioren, 4 junioren en 21 adspirantleden [totaal 55], thans hebben 
we 62 leden, n.l. 34 senioren, 12 junioren en 16 adspirantleden.
Mede door de inspirerende leiding van onze nieuwe voorzitter, de heer Krikken, 
werd er van begin af met veel inzet en animo gespeeld. Zowel voor de Nosbo-
competitie als voor de interne competitie is het een zeer belangrijke zaak, dat 
de leden zich stuk voor stuk goed inzettend we hadden een goed wedstrijdseizoen, 
maar moeten een grote teleurstelling incasseren, n.l. ons eerste tiental onder 
leiding van de heer Jansen, strandde op een puntje om te promoveren. 
Ons  eerste zestal onder leiding van de heer Van Grijffland, n.l. de heren 
Schoonbeek, Mevius, Daalman, Hofman, Oldekamp en Van Grijffland, wisten onbe-
dreigd kampioen in hun afdeling te worden door een maximaal aantal wedstrijd-
punten in hun klasse te behalen. Het tweede zestal onder leiding van de heer 
Krikken wist met minimaal verschil 2e in hun klasse te worden.
Het derde zestal onder leiding van de heer Jansen wist een middenste plaats in 
hun groep te bezetten.

Ook dit jaar werden door verschillende leden van ons toernooien bezocht, waar 
behoorlijke resultaten behaald werden. Op zaterdag 15 maart 1980 werd het 
Taberna-toernooi in de Tamboer georganiseerd. Door wat te late bekendheid 
hieraan te geven was de deelneming niet al te groot, daar er op die dag in 
Groningen en Friesland ook toernooien georganiseerd waren. 
Een zeer gemotiveerd oud-lid van ons, n.l. de heer G K, die thans in Barendrecht 
woont, was ook van de partij.
Hij belandde echter 's morgens, door een inzinking, tegen de railing midden in 
de akkers. Ondanks deze tegenslag en zware schade aan de auto kon hij wat later 
nog in de hoofdklasse meespelen. 
Ook bij de jeugd zijn enige toppers. De 13-jarige A. Karwal wist op het Tamboer-
toernooi een 1e prijs te behalen.
Dan ons "bakkertje", die zich in de interne competitie zeer hoog wist te plaat-
sen, en zelfs een paar van onze prominente kopstukken persoonlijk wist te 
verslaan. Ook van de simultaanspeler de heer Westerhof wist hij te winnen.

Wat de administratie van en publicatie voor onze club betreft, mag zeker de heer 
Pieters genoemd worden, die dit jaar regelmatig uitgebreide verslagen in de 
Hoogeveensche Courant schreef, wat zowel inspirerend op de leden van onze club 
werkte, als reclame naar buiten, om lid van onze club te worden, gaf.
Onze stukkencommissaris, de heer Oldekamp, komt zeker een pluim toe voor het 
keurig bijhouden van ons materiaal. De heer Jansen wist met minimaal verschil 
met de heer Kelfkens kampioen van onze club te worden. Onze oud-kampioen, de 
heer Van Herksen, die verscheidene jaren onafgebroken kampioen was van de club, 
kon door familieomstandigheden het laatste gedeelte van ons clubseizoen niet 
meer meespelen.
Ik eindig maar want we zullen nog wel wat andere verslagen krijgen en bovendien 
ben ik ook nog belangstellend met wat voor cijfers onze financiële deskundige, 
de penningmeester de heer Voerman, voor den dag komt.

J. Oudman, secr.
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JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 1979/1980
 
Debet: Credit:

Saldo kas ƒ 158,60 Arbitragekosten Nosbo ƒ 30,--
Saldo bank (Amro) - 1.059,01 Contributie Nosbo - 1.647,--
Saldo giro - 729,35 Koffie + frisdranken - 77,45
Contributie leden - 2.740,-- Schaakstukken - 156,80
Reiskostenvergoeding - 346,10 Zaalhuur 1978/1979 - 220,--
Rente Amro bank - 17,99 Zaalhuur 1979/1980 - 390,--
Rente giro - 9,14 Vergaderkosten - 21,--
Koffie + frisdranken - 38,50 Vergoeding autokosten - 60,--
Toernooi-opbrengst - 206,75 Medailles - 208,75
Sponsor-gelden - 618,35 Toernooikosten - 409,60

Bekers + medailles - 165,55
1e en 2e cluborgaan - 335,60
Diversen - 164,34
Saldo kas - 23,15
Saldo bank [Amro] - 1.207,30

                                         Saldo giro                   -       811  ,25  
ƒ 5.927,79 ƒ 5.927,79

BEGROTING 1980/1981

Baten: Lasten:
Contributie leden ƒ 2.500,-- Contributie Nosbo ƒ 1.800,--
Opbrengst advertenties  Kosten van het
    cluborgaan 2.200,--     cluborgaan 2.400,--
Reiskostenvergoeding - 300,-- Vergoeding autokosten 200,--

Bekers en medailles - 200,--
                                         Zaalhuur                           400  ,--  

ƒ 5.000,-- ƒ 5.000,--

Kascommissie: de heren B. van Herksen en D.J. Mevius

Hoogeveen, 20 augustus 1980. 
H. Voerman, penningmeester
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JAARVERSLAG INTERNE COMPETITIE 1979/1980
Een citaat: "Vorig jaar deed ik vermelden in het jaarverslag, dat welk systeem 
we ook toepassen, steeds blijkt weer, dat er één persoon op onze schaakclub is, 
die duidelijk de sterkste is, jaar in jaar uit. Van Herksen is dit seizoen weer 
kampioen van onze club geworden". Dit schreef de wedstrijdleider. Van Grijfland, 
in het jaarverslag 1978/1979. 
Deze woorden waren volkomen juist. Jaren achter elkaar was geen der overige 
spelers in staat de "oude meester" van het kampioenschap af te houden en door 
iedereen werd een overwinning op hem of zelfs een remise tegen hem, als een 
bijzonder wapenfeit geschouwd.
Het seizoen 1979/1980 werd voor de Hoogeveense club een historisch seizoen. 
Van Herksen werd geen kampioen! Van het begin af was de strijd om het 
kampioenschap open en naar spoedig bleek met als grote kanshebbers Van 
Bergem, Jansen, Kelfkens, Van der Kooy, Renken en Stevens. Het leek er aan 
het begin van de competitie op dat Van Bergem, sterk spelend, gemakkelijk 
het kampioenschap zou behalen. Na 13 ronden [bij de jaarwisseling) was de 
stand in de onderlinge competitie:

1] Van Bergem       480,4
2) Kelfkens         457,6
3) Van der Kooy     446,5 
4] Renken           427,0 
5] Stevens          420,4 
6] Jansen           393,5

Daarna kwamen er moeilijke tijden voor Van Bergem. Door nederlangen tegen res-
pectievelijk Kelfkens, Renken, Van der Kooy en Jansen verloor hij zijn schit-
terende positie op de ranglijst. Nieuwe kanshebbers kwamen naar voren. 
Eerst Van der Kooy omstreeks de 20e ronde en later Kelfkens omstreeks de 26e 
ronde. Ook Stevens en Renken waren nog volop in de strijd en langzamerhand begon 
Jansen op de ranglijst te stijgen. 
Na de 26e ronde was de strijd op zijn hoogtepunt. Kelfkens zou kampioen worden 
als hij respectievelijk van Krol, Renken, Jansen en Stevens zou winnen. Tegen 
Krol lukte het, ook Renken werd in de volgende ronde zij het met veel geluk 
verslagen, maar tegen Jansen lukte het niet meer. Laatstgenoemde behaalde een 
regelmatige overwinning en was daarmee de grootste kanshebber voor het 
kampioenschap ge worden. In de laatste ronde nog winnen van Theo Bakker en hij 
zou kampioen zijn: Maar Jansen verloor die partij en het kampioenschap was nog 
niet beslist. Kelfkens en vooral Stevens hadden nog een goede kans. Alles hing 
nu af van een afgebroken partij uit de 20e ronde (Jansen-Van Bergem]. Een bere-
kening uit de toen bekende competitiestand toonde aan, dat Jansen bij remise 
geen kampioen zou zijn. Kelfkens zou dan de meeste punten hebben, maar nog geen 
kampioen zijn, omdat dan de vervallen partij uit de laatste ronde tussen 
Kelfkens en Stevens nog gespeeld zou moeten worden. Bij winst zou de laatste dan 
nog kampioen kunnen worden.
Jansen won de partij tenslotte en was kampioen. Kelfkens werd tweede en Stevens 
derde, wat was er gebeurd als Jansen niet gewonnen had? Dan nog was hij kampioen 
geweest, maar van te voren te berekenen was het niet. Het kampioenschap was dan 
beslist door de decimalen achter de komma!
Gelukkig is het zover niet gekomen (de kampioen had nog 32 punt voorsprong], 
maar om na het tijdperk Van Herksen nu al over het tijdperk Jansen te spreken 
gaat zeker ook te ver.
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Het afgelopen jaar was ook het jaar van de jeugd. Theo Bakker werd 8e, Jan 
Neutel 11e, Onno van Nes 13e, Johan Pieters 15e, Bert Vries 17e en Jacob 
Mijnheer 27e!!
Wel jammer dat we het komende seizoen de meeste jongeren wegens studieredenen 
elders zullen missen. Alleen Theo Bakker blijft nog en van hem mag veel verwacht 
worden. Dat hij zeker aanleg heeft voor het koninklijke spel bleek de laatste 
avond van het seizoen nog eens toen hij snelschaakkampioen van de club werd.
Tenslotte kan vastgesteld worden, dat de competitie in het afgelopen jaar een 
regelmatig verloop heeft gehad. Het verzuim van de leden was gering en met veel 
inzet en overtuiging werd er gespeeld. 
De standen werden opnieuw iedere week op de computer berekend door de heer 
Millenaar. Zonder zijn werk is een competitie-opzet volgens het systeem Keizer 
niet goed mogelijk. Daarvoor onze hartelijke dank!

J. Pieters, competitieleider.

EINDSTAND

 1. Jansen 550 30 995.1 19. Krol 375 29 588.2
 2. Kelfkens 536 28 963.3 20. Oldenkamp 375 29 587.6
 3. Stevens 527 30 942.3 21. Hofman 368 27 572.8
 4. Renken 527 29 941.6 22. v. Grijfland 365 22 565.3
 5. v.d. Kooy 465 29 844.8 23. Oudman 362 28 558.6
 6. v. Bergem 477 29 624.6 24. Heller 352 28 534.6
 7. Voerman 438 29 733.8 25. Knoef 351 28 531.6
 8. Bakker 436 29 729.3 26. de Jonge 325 22 471.3
 3. v. Til 426 27 706.5 27. Mijnheer 319 24 457.3
10. Flower 423 27 700.7 28. Piepot 301 22 416.1
11. Neutel 410 28 670.7 29. Roesink 293 16 398.6
12. Krikken 408 29 665.2 30. Scholte 285 20 378.5
13. van Nes 402 28 651.4 31. Millenaar 277 20 360.2
14. Pieters sr 402 26 650.5 32. Ekkels 274 26 352.7
15. Pieters jr 400 27 645.7 33. Eikelenboom 258 10 316.8
16. v. Herksen 394 20 632.8 34. Schipdam 235 22 263.9
17. Vries 394 20 632.4 35. Tibben 228 28 247.3
18. Mevius 375 27 589.4 36. Broens 190 25 158.5
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ELO-RATING 1980

INLEIDING
Door Prof. Arpad Elo is een aantal jaren geleden, ten bate van de FIDE, een 
systeem ontwikkeld dat de sterkte van een schaker bepaalt ten opzichte van 
andere schakers.

Professor Elo stelde, dat de gemiddelde rating [= waardering) van alle schakers 
ligt op ca. 1600 punten, terwijl hij de spreiding in grote trekken zo vastlegde, 
dat de wereldkampioen op 2800 terecht kan komen en de beginnende clubschaker op 
ca. 1000. Het Elo-systeem is verder zo opgezet, dat indien we zouden spelen 
tegen een schaker, die 100 Elo-punten boven ons zit, we ongeveer 35% kans hebben 
van hem te winnen en bij 200 Elo-punten is er nog 25% kans op winst. Omgekeerd 
zullen we tegen een speler met 100 Elopunten minder ca. 65% scoren. 
Ter vergelijking geef ik u nog de Elo-rating van enkele bekende grootmeesters.

Karpov 2725
Kortsjnoj 2695
Spasski 2615
Hübner 2600
Timman 2600
Andersson 2590
Larsen 25S5
Sosonko 2545
Donner 2465

Onze beste Nederlandse 
schaakster
Mevr. v.d. Mije   2285

Het beste Computer-schaakprogramma 
ter wereld:

Belle (wereldkampioen 1980)  2080 
Schaakcomputer Sargon 2,5    1685 

Gemiddelde Teamratings
Tiental   1799
1e zestal 1594
2e zestal 1558
3e zestal 1435 

 

seizoen                 1980       1979  
J.B. Westerhof 2120 2120
A. Kelfkens 1860 1875
B. v. Herksen 1825 1865
J. van Til 1805 1860
H. Renken 1790 1775
G. Jansen 1790 1770
A. v.d. Kooy 1760 1765
w. Stevens 1740 1715
E. van Bergem 1735 1715
D.J. Mevius 1710 .. 
G.J. Krol 1675 1725
J.H. Schoonbeek 1650 .. 
R.V. Flower 1640 1655
J. Krikken 1575 1560
J. Oudman 1570 1590
H. Voerman 1570 1510
R. Hofman 1555 1575
T.R.P.v.Grijfland 1550 1560
L. de Jonge 1550 1595
J. Oldenkamp 1530 1515
J. Pieters sr 1515 1515
w. Roesink 1510 1545
E. Scholte 1505 1565
T. Bakker 1485 1405
M.G.F. Knoef 1485 1495
G.J. Heller 1415 1400
W.A. Piepot 1390 .. 
G. Eikelenboom 1385 .. 
H. Ekkels 1325 .. 
G.J. Schipdam 1280 .. 
J. Broens 1190 1245

v. Gr.
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JAARVERSLAG JEUGDSCHAAK 1979/1980
Het jeugdschaakjaar kenmerkte zich door vele bruisende activiteiten. 
De toeloop on de wekelijkse insluit op dinsdagavond in het van der Sleedenhuis 
was zo groot, dat de zaal soms haast te klein was. Het principe was dat iedereen 
lid of geen lid mee kon doen, waardoor wel enig verloop ontstond. Het volgend 
seizoen zullen we echter de deelname tot leden beperken (uiteraard voor nieuwe-
lingen een korte vrijblijvende proefperiode).
De onderlinge jeugdcompetitie werd uiteindelijk in 5 naar sterkte ingedeelde 
groepen gespeeld. De uitslagen waren:

Groep 1: (7 deelnemers)
1. Arun Karwal 11½ pnt uit 12
2. Jeroen Bakker 10½ "
3. Jos Helmich 7 "
4. Jurgen Schelhaas 4 "
5. Karl Spitse 4 "
6. Jack Hoogeveen 2½ "
7. Frits Heida 2½ "

De wisselbeker werd dus voor een jaar door Arun Karwal overgenomen van Gijs 
Eikelenboom.

Groep 2: (8 deelnemers]
1. Wiebe de Jonge 11 pnt
2. Gert Jan Nijhoff 10 "
3. Marc v.d. Beemt 9 "
4. Frank Helmich 8 "

Groep 3: (8 deelnemers]
1. Johan Vos
2. Martin van Egten
3. Yong Bom
4. Henk Scheffer

Groep 4: (8 deelnemers]
1. Rolf Woldman
2. Tom Visser
3. Robert de Jonge
4. Jan Blauwgiers

Groen 5: (8 meisjes deelneemsters)
1. Henriëtte Joustra
2. Mirjam weijenberg
3. Jolanda Veenstra
4. Kiki Morshuis

NOSBO JEUGDCOMPETITIE
In de categorie t/m 15 jaar werd met twee vijftallen deelgenomen, die in de 
Drentse groep de beide bovenste plaatsen bezetten. Hoogeveen I werd ongeslagen 
kampioen, terwijl het tweede alleen een nederlaag tegen het eerste moest 
incasseren. Op ruime afstand volgden Smilde I en II en Vizier uit Beilen.
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Bij de eindronden in Groningen om het totale Nosbo-kampioenschap bleek echter 
nog te veel gebrek aan routine bij onze jeugd en eindigde Hoogeveen I op de 
laatste plaats.
In de groep t/m 12 jaar eindigde Hoogeveen op de tweede plaats met twee gewonnen 
en twee verloren wedstrijden.

Jeugdtoernooien
Het eerste jeugdschaaktoernooi werd op 22 mart 1980 gehouden in het 
Menso Alting College. 120 Jonge schakers en schaaksters werden verdeeld over 
groepen van 8.
Buiten de grote toeloop uit Hoogeveen (ook van de scholen) kwamen deelnemers uit 
Hoogezand, Bellen, Klazienaveen, Ruinen, Geesbrug, Nw. Balinge enz. 
De Hoogeveners behaalden de volgende eerste prijzen:

Groep A Jeroen Bakker 6 pnt
B Karl Spitse 6 "
D Jurgen Schelhaas 7 "
G Stefie Quiko 6½ "
N G. de Weerd 5 "
0 Henriëtte Joustra 7 "
P Wim Dijkstra 6 "

Verder: Jeugdtoernooi Hardenberg: 21 deelnemers uit Hoogeveen, waarvan 14 
prijswinnaars.
Jeugdtoernooi Delfzijl; 18 deelnemers uit Hoogeveen, 11 prijswinnaars een aantal 
dat niet hoger kon zijn omdat de gebrekkige organisatie de meeste Hoogeveners 
bij elkaar in groepen had ingedeeld. 
Jeugdtoernooi Nieuw Balinge. Naast diverse persoonlijke prijzen behaalde 
Hoogeveen I hier de wisselbeker met 25 punten voor de ploeg van de Kooimanschool 
(eigenlijk dus Hoogeveen II] met 24 punten en dan pas het sterke Haren (22) en 
Hoogezand (19½).

SCHOOLSCHAAK KAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN
Acht scholen uit Hoogeveen met totaal 27 vijftallen (dus 135 kinderen) namen 
hieraan deel. Na een zeer spannende strijd (3 teams eindigden gelijk met 10 
wedstrijdpunten) moesten de bordpunten de uitslag bepalen. De Wiekslag-school 
kon op het nippertje de wisselbeker blijven behouden. 

Uitslag hoofdgroep:

1. De Wiekslag 10 pnt 24½ bordpnt
2. Kooimanschool 10 " 21½ "
3. Weidebloem 10 " 18½ "
4. Bellatrix 9 " 21 "
5. Alb. Kuiper 8 " 20 "
6. Willem Alexander 5 " 13½ "
7. Van Holthe 4 " 15½ "
8. Mimosa 0 "  4½ "
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Voor het eerst dit jaar een aparte meisjesgroep. Ook hier volop spanning 
(een half bordpuntje verschil]

Meisjesgroep
1. Bellatrix 10 pnt 21 bordpnt
2. Wiekslag 10 " 20½   "
3. Kooiman 1 8 " 18½   "
4. Kooiman 11 8 " 18   "
5. Weidebloem 4 " 14   "
6. Mimosa 1 2 " 6   "
7. Mimosa 11 0 " 5   "

Schaakonderwijs
Drie scholen uit onze regio namen deel aan de Schaakcursus van de Nederl. 
Onderwijs Televisie [N.O.T.)
Aan het eind van deze cursus kon in samenwerking met onze jeugdleider het examen 
afgelegd worden voor het pionnendiploma, waarbij goede resultaten behaald 
werden. Deelname was er van;

Mimosaschool: 29
Bellatrixschool; 18 en
Prot. Chr. Basisschool Geesbrug: 23.

Op drie andere scholen in Hoogeveen werd na de opleiding door ondergetekende 
eveneens examen gedaan voor het K.N.S.B. pionnendiploma:

Van Holtheschool: 11
Willem Alexanderschool; 10 en
Kooimanschool: 19

Resultaat: 90% geslaagden

Op de Weidebloemschool haalden nog 30 leerlingen jeugdschaakdiploma van de 
Schaakclub Hoogeveen.
Al met al een grote verscheidenheid van activiteiten op jeugdgebied, waar echter 
voorlopig door gebrek aan mankracht geen uitbreiding aan gegeven kan worden. Het 
experiment in Wolfsbos Zuid op donderdag moest daarom ook voortijdig (mede door 
de minder geschikte accommodatie) gestopt worden. 
Jammer, want er waren ongeveer 50 liefhebbers. 
Tot slot een woord van dank aan die ouders die belangeloos voor vervoer gezorgd 
hebben.
Het adres voor nadere informatie blijft:

J.H. Schoonbeek 
Bosboomstraat 11 
tel. 05280-63752

N.B. Speellokaal is thans:
Overblijflokaal van de Openbare Scholengemeenschap 
Bilderdijklaan 18 
dinsdagavond 6.30-8.00 uur

J.H. Schoonbeek, jeugdleider
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COMPUTERSCHAAK IN HOOGEVEEN
Op donderdag 4 september 1980 konden 
de leden van onze schaakclub kennis 
maken met Sargon 2,5. 
Die avond werd er een wedstrijd 
gespeeld tussen de schaakcomputer [op 
niveau 4] en enkele leden van onze 
club, te weten Renken, Pieters, Van 
Grijfland., Bakker, Karwal, Broens en 
Schoonbeek.
Wit: Hoogeveen    Zwart, Sargon 2,5 
Dame Indisch
1 d2-d4 Pg8-f6
2 c2-c4 e7-e6
3 Pg1-f3 b7-b6
4 Lc1-g5 Lf8-b4 schaak
5 Pb1-d2 Lc8-b7
6 a2-a3 Lb7xf3
7 a3xb4 Lf3-h5
8 Dd1-a4 Pb8-c6
g e2-e3 Dd8-e7
10 Lg5xf6 De7xf6
11 Lf1-d3 0-0
12 0-0 Ta8-b8 ?
13 b4-b5 Pc6-a5
14 b2-b4 Pa5-b7
15 Da4-c2 Lh5-g6
16 Talxa7 Lg6xd3
17 Dc2xd3 Tf8-e8
18 Pd2-f3 Df6-e7
19 c4-c5 d7-d6
20 Dd3-e4 b6xc5

21 b4xc5 Vooral niet Txb7 wegens d5 
met kwaliteitsverlies. De computer 
had het ook gezien!
21 .......           d6-d5
Hier vroeg de computer meer bedenk- 
tijd, daar hij waarschijnlijk door 
had de tegenstanders de zetten na 
analyses op het bord brachten. 
22 Dc4-d3 e6-e5

23 Dd3-b3 e5xd4
24 e3xd4 De7-d8
25 Pf3-e5 ??

Twee zetten eerder hadden de 
Hoogeveners wel gezien dat deze 
paardzet enige voorbereiding ver 
eist. Nu werd dit vergeten en de 
computer straft het onmiddellijk 
af.
25 ...... Pb7-c5 ;
26 Db3-f3
Gelukkig is dat mogelijk, anders..
26 Te8xe5 !!
27 d4xe5 Tb8xb5
De zwartspeler heeft aardige compen-
satie voor de kwaliteit en wit is zijn 
voordeel kwijt
28 h2-h3 Tb5-b3
29 Df3-e2 d5-d4
Jammer. Veld c4 wordt ongeneeslijk zwak
30 De2-c4 Tb3-c3
Zwart ziet niet dat pion d4 ongedekt 
staat en nu gaat het snel bergafwaarts
31 Dc4xd4 Dd6-b8!
Toch nog een gemeen zetje!
32 Tf1-a1 Tc3-c2
33 Tb8-a8 Tc2-c1 schaak
34 Kg1-h2 Tc1-h1 schaak
De computer is een slechte verliezer. 
Opgeven was nu verstandig geweest.
35 Kh2xh1 Pc4-e6
36 Ta8xb8 schaak Pe6-f8
37 Tb8xf8 schaak Kg8xf8
38 Dd4-d8 mat
De uiteindelijke bedenktijd voor de
computer was 1 uur en 10 min. en voor
de leden 1 uur en 30 min. Allen waren
het erover eens dat de computer zeer
goed partij had gegeven.
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EEN GEWONE SCHAAKAVOND IN 1980
19.15 De voorzitter, de wedstrijdleider en de materiaalcommissaris zijn reeds 

aanwezig, alsmede enkele spelers waaronder Theo Bakker. Nerveus loopt 
hij heen en weer. vanavond staat voor hem de beslissende partij tegen 
Van der Kooy op het programma. Je ziet hem denken, als ik die nou ook 
eens win dan.......... Even later is hij aan het inspelen tegen een 
sparringpartner. Langzamerhand loopt het clublokaal vol en Jansen deelt 
een stencil rond met de indeling van de Nosbo-competitie. Krikken wordt 
erdoor herinnerd aan de advertenties in het clubblad. Een goede zet van 
Jansen, waarschijnlijk de eerste dit jaar. Krikken heeFt spoedig zijn 
antwoord gevonden. Hij loopt naar Pieters met de mededeling, dat 
zaterdag alle advertenties binnen zijn. (En ze waren er:)

19.30 Kelfkens zoekt een klok op en zet het uurwerk van zijn tegenstander in 
beweging (reglementen zijn er niet voor niets). Van Til zal in het 
vervolg wel op tijd komen en misschien nog wel beter schaken...........
Knoef doet zijn eerste zet tegen De Jonge. (Probeer maar eens te winnen 
na deze sterke zetl) evenals Flower tegen Arun Karwal (zou dat jongetje 
wel kunnen schaken?) en Ekkels tegen Van Grijfland (zou hij ook wat 
denken?).

19.45 Ondertussen komt Van Til binnen. Zijn klok loopt al een kwartier en hij 
zet zich achter het bord tegen Keltkens, maar Heller wacht nog op 
Scholte (hoe kon Scholte weten dat we dit jaar om half beginnen?).

20.00 Aan alle borden wordt gespeeld. Je hoort niets. (Voerman is niet 
aanwezig en dus ontbreekt zelfs het gebruikelijke gerammel met het 
kwartjeszakje). Toch wordt er koffie gedronken.

20.00/
21.00 Krikken bespiedt af en toe het spel van Knoef (Martin als jij niet beter 

schaakt kan het nog jaren duren, dat jij ook van Van Herksen wint). 
Jansen zit rustig achter het bord. (Kennelijk verloopt het spel niet 
zoals hij het wenst). Stevens mist de gebruikelijke kennersblik (Krol is 
schijnbaar geen zacht eitje) en Flower friemelt nerveus met zijn vingers 
(hij ontdekt dat Arun Karwal wel kan schaken). 
Schipdam geeft intussen op (een avond vroeg thuis is ook wat waard).

21.15 Jansen doet zijn eerste ronde door de zaal (Van Grijfland is al met zijn 
derde bezig), ondertussen met een blik van een echte kampioen, toekij-
kend wat de concurrentie er nu van maakt, waarschijnlijk meer dan 
hijzelf, want het begint duidelijk te worden, dat ook Renken, al 
pijprokend, van plan is de kampioen in navolging van Van Bergem en 
Kelfkens een nul te bezorgen. Een kampioenschap is een zware last!

22.15 Broens gaat naar huis. Voor het eerst dit jaar verloren, maar de partij 
was fraai en Broens is tevreden. (Het deelnemen is belangrijker dan de 
overwinning. Een onvervalste Olympische gedachte;). Flower breekt af 
tegen Arun Karwal en Jeroen Bakker laat tegen Hofman zijn laatste pion 
promoveren. Net broer Theo gaat het ondertussen niet naar wens en Van 
der Kooy's stelling wordt zienderogen beter. Van Grijfland wandelt niet 
meer. Alle tijd heeft hij nodig een dreigende nederlaag tegen Ekkels te 
voorkomen en van Renkens gezicht is af te lezen, dat hij het wel ziet 
zitten. Pieters komt enige stukken voor tegen Piepot en de laatste 
staakt de strijd.
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23.00 Van Herksen gaat naar huis en vult de uitslagenlijst in. Niemand hoort 
dat hij gewonnen heeft. [Studeren en schaken zorgen ervoor dat de mens 
nederig blijft). Van Til heeft remise gemaakt door eeuwig schaak tegen 
Kelfkens in betere stelling (bescheidenheid of faam van zijn 
tegenstander?].
Oldenkamp doet de stukken in de goede doos (ook het paard van Krikken, 
dat hij had kunnen winnen, maar ook zijn eigen koning, die hij moest 
omleggen]. Krikken kijkt nu met een winnaarsblik naar het spel van Knoef 
[Martin ik geloof nu dat je nooit zover komt, dat je ook van Van Herksen 
wint]. Van Grijflands stukken zitten ondertussen in de verkeerde doos en 
Oldenkamp kan nog niet naar huis.

23.30 Jansen heeft zijn derde partij verloren en Theo Bakker weet nu zeker, 
dat hij Van der Kooy niet van de bovenste plaats heeft verdrongen. Een 
doodgewone schaakavond is weer voorbij: Doodgewoon? Niet helemaal, want 
Oudman was er niet. Nog steeds niet terug van de Amerikaanse reis.

J. Pieters

Het eindspel tegen Van Bergem

Na afloop van de interne competitie trok ik naar Nieuw Balinge om daar de 
al op 19 februari afgebroken partij uit te spelen. Pieters had mij gezegd, 
dat remise waarschijnlijk niet, maar winst wel voldoende punten zou ople- 
veren om kampioen te worden. Ik had daar wel een paar uurtjes huiswerk 
voor over en goed voorbereid ging ik op weg, wel wetend, dat een afgebroken 
partij bijna altijd anders verloopt dan je verwacht.

Diagram 1: afgebroken stand Diagram II: aan vier 
voorwaarden voldaan:

De afgebroken stand, zie diagram I, bood niet zo gek veel mogelijkheden en 
was theoretisch zeker remise.
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Tijdens vele analyses bleek echter steeds weer opnieuw dat er dan pas reële 
winstmogelijkheden ontstonden, wanneer er aan een viertal voorwaarden kon worden 
voldaan. Deze waren:

1e voorkomen dat zwart zijn e pion zou afruilen tegen mijn f pion;
2e indien mogelijk mijn pionnen laten oprukken;
3e de koning van de onderste rij;
4e pas als aan de voorwaarden 1, 2, 3 was voldaan mijn toren te offeren 

tegen de zwarte loper van zwart..

Het ging als volgt:
Wit: G. Jansen      zwart: E. van Bergem
44........ Lel.45 Ta8 (verhindert e3 immers dan volgt Te8) - Kf6
46 g4 (voorziet in voorwaarde 1 en 2) - Ld2
47 Kg2 (voorwaarde 3, het gaat naar wens] - Lf4
48 Ta3 - Ke5 (zwart wacht maar af]
49 Ta5+ (deze zet en de volgende speelde ik vooral om Van Bergem de indruk 
te geven dat ik geen speciaal doel nastreefde] - Ke6
50 Ta8 - Kf7; 51 b4 - Ke7 52 Ta5 - Ke6 53 Tf5 (spannend, zou hij of zou hij 
niet] ......... - Le5 (hij doet het, veel eerder dan ik had verwacht kreeg
ik mijn kans)(Zie diagram II].
54 TxLe5 (aan de 4 voorwaarden was voldaan, doorslaggevend is nu de positie
van de witte koning op g2, indien nog op g1 zou volgen ......KxTe5.55 Kg2 -
Kf4 en het is remise] 54......KxTe5 55 Kg3 - Lb5; 56 h4 - Le8; 57 h5 - Lc6
58 h6 - Kf6; 59 Kf4 - Kg6; 60 g5 - Lb7 (de taak voor de loper is te zwaar,
op beide vleugels opereren en de e pion dekken]
61 b5 - La8; 62 b6 - Lb7; 63 Ke5 - Le8; 64 Kd6 en zwart gaf op.
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Opgave F
1
 + L 
Oo
 + p
k+
 +  
B
 +  
+
7888888889
Motto; "Hoe het onmogelijke

  mogelijk blijkt". 
Een studie van de beroemde Russische 
eindspelcomponist A. Troitsky. Nog 
nooit heb ik zo'n schitterend eindspel 
gezien. Een juweel in zijn eenvoud! 
Echt iets voor onze Russische 
penningmeester Namreov! Of kent hij 
deze al. Zo ja, dan mag hij niet 
meedoen. Wit is aan zet. 
Opgave F: Hoe kan wit winnen. 
Geef de 3 varianten, 
waarvan 1 matvariant. 4 punten 

Probleem
1
 + RkQ
W+
 + l
m+
 + Vp
+
 +  
B+
7888888889
Opgave H: wit begint en geeft mat in 2 
zetten. Gevraagd wordt wit's eerste 
zet. 2 punten 

Opgave G
1
 +  
+
 +  
+
 +k 
+
 +oq 
l+
7888888889
Motto: "De dappere Koning" of wel 
"The brave King" (vertaling voor ons
Engelse geachte mede-lid Mr.Flower) 
wit staat gewonnen in dit dame-pion 
eindspel. Hij wil met de dame spelen, 
doch raakt per ongeluk z'n koning aan 
De zwartspeler eist nu een koningszet 
Opgave Gk: kan wit door middel van een 
koningszet in deze stelling nog winnen? 
Zo ja, hoe dan? 2 punten 
Opgave Gd: was een dame-zet inderdaad 
sterker geweest? Zo ja, waarom? 
Zo niet, waarom? 2 punten

Probleem
1
 +  
r+
 + P 
nl+ob
 + O 
P+o
 + PP K
Br+
7888888889
Opgave I: Wit begint en geeft mat in 
2 zetten. Gevraagd wordt de eerste zet 
van wit.            3 punten
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DE NIEUWE COMPETITIE

Vijf ronden zijn er gespeeld. Nog weinig is van het verloop te zeggen. 
Aan een uitvoerige bespiegeling over het krachtsverschil dit jaar zal ik me dan 
ook niet wagen. Slechts enkele opvallende feiten uit de eerste 
vijf ronden wil ik noemen:

- in de eerste ronde behaalde Krikken een prachtige overwinning op ex-
kampioen Van Herksen

- Theo Bakker schijnt nu van plan te zijn, na vorig jaar reeds snelschaak-
kampioen geworden te zijn, dit jaar serieus aan het echte kampioenschap te 
denken. Hij won al van Kelfkens, Krikken en Krol. Alleen tegen Van der 
Kooy ging er het een en ander mis.

- Van Til is veel beter begonnen dan vorig jaar. Renken heeft het reeds 
ondervonden.

- Kampioen Jansen is begonnen met vier nederlagen en staat op de 37e plaats,
- Naar het schijnt kunnen Arun Karwal en Jeroen Bakker goed met de senioren 

meekomen. Beiden zijn een aanwinst voor de competitie.
- Tenslotte een voorspelling: het nieuwe seizoen wordt bijzonder goed voor 

Ekkels, Krikken, Van Herksen en Krol. Ter geruststelling van de andere 
spelers. Uw competitieleider heeft nog nooit meer dan 8 goed gehad in de 
voetbaltoto.

De eerste uitslagen:
1e ronde 2e ronde
Jansen - Van Bergem 0-1 Jansen - Kelfkens 0-1
Kelfkens - Bakker 0-1 Van Bergem - V.d. Kooy 0-1
Stevens - Van Til ½-½ Voerman - Stevens ½-½
Renken - Voerman afg. Bakker - Krikken 1-0
V.d. Kooy - Flower 1-0 Van Til - Renken 1-0
Krikken - Van Herksen 1-0 V. Herksen - Hofman 1-0
Mevius - Krol 0-1 Krol - Oldenkamp 1-0
Oldenkamp - Hofman 1-0 Knoef - Pieters 0-1
Heller - Knoef 0-1 Schipdam - De Jonge 0-1
De Jonge - Roesink ½-½ Slaa - Piepot ½-½
Ekkels - Karwal afg. Bakker - Brouwer 1-0
Schipdam - Bakker 1-0 Hoogeveen - Ekkels 0-1
Broens - Metselaar 1-0 V. d. Beemt - Broens 0-1
Brouwer - Slaa 0-1 Spitse - Heller 0-1
V.d. Beemt - Spitse 1-0

3e ronde 4e ronde
Renken - Jansen 1-0 Pieters - Krikken ½-½
V. Bergem - Voerman afg. Bakker - Krol 1-0
Bakker - V.d. Kooy 0-1 De Jonge - Slaa 1-0
Van Til - Kelfkens ½-½ Piepot - Roesink 1-0
Flower - Karwal afg. Karwal - V.d. Beemt 1-0
Krikken - Oldenkamp 1-0 Knoef - Schipdam ½-½
Pieters - Piepot 1-0 Oudman - Heller afg.
V. Herksen - Mevius 1-0 Scholte - Bakker ½-½
Krol - Stevens 5-2 Hoogeveen - Flower 0-1
Hofman - Bakker 0-1 Hofman - Broens 1-0
Heller - Scholte ½-½ Metselaar - Mevius 0-1
Knoef - De Jonge afg.
Ekkels - Grijfland 1-0
Schipdam - Hoogeveen 0-1
Slaa - Broens 1-0
Spitse - V.d. Beemt 0-1
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5e ronde
Bakker - Karwal ½-½ Slaa - Hoogeveen 1-0
Kelfkens - Van Bergem 0-1 De Jonge - Scholte 0-1
Broens - Spitse 1-0 V.d. Kooy - Van Til ½-½
V.Grijfland - Jansen afg. Krol - Oudman 1-0
Roesink - Knoef ½-½ Piepot - Metselaar ½-½
Voerman - Van Herksen 0-1 Stevens - Renken afg.

Gert Jansen tegen Ton Kelfkens (Vrij naar Toon)
 

NOSBO-COMPETITIE 1979-1980

Het kost me nog al wat moeite om aan dit verslag te beginnen. De kater van het 
op een haar na gemiste kampioenschap van het tiental werkt nog steeds na. Toch 
kunnen we op een geslaagd seizoen terugzien; ik zou de zestallen te kort doen 
indien ik het succes van onze club alleen zou laten afhangen van de resultaten 
van het eerste.
Want hoe heeft onze vereniging het nu eigenlijk gedaan?
Met vier teams hadden we ingeschreven. Het eerste wordt tweede, het tweede wordt 
kampioen, het derde wordt ongeslagen gedeelde eerste, maar net niet kampioen, 
omdat ze 1½ bordpunt minder hebben dan Haren IV en het vierde, met het tweede in 
dezelfde groep, eindigt als vijfde.
Optimisten zullen dan ook dit eindresultaat als niet slecht beschouwen, 
pessimisten zullen zeggen, dat er met een beetje meer geluk drie van de vier 
teams kampioen waren geworden. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen, dat ik tot de 
laatste groep behoor.
Opgewekter kan ik zijn over de regelmaat waarmee de spelers in zowel thuis- als 
uitwedstrijden aanwezig waren. Ook de inzet waarmee gespeeld werd liet niets te 
wensen over. Hoewel de uitslagen van de partijen meetelden voor de stand op de 
clubranglijst, werd toch steeds het teambelang boven het eigenbelang gesteld en 
ontevredenheid over de bordvolgorde was ondenkbaar. En ook dat is op andere 
verenigingen weleens anders. 
Voor degenen die hun clubblad bewaren geef ik tenslotte nog het volledige 
overzicht van het vorige seizoen. Zij kunnen dan later aan de hand van deze 
standen nog eens mijmeren over de hoogte- en dieptepunten in de Nosbo-
competitie 1979-1980.

G. Jansen
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De komende NOSBO-COMPETITIE

Intussen is die reeds begonnen met de wedstrijden van ons eerste en tweede tegen 
Assen I en II, maar daarover straks meer. 
wat het aantal deelnemende teams betreft moeten we dit jaar een stapje terug 
doen, want niet met vier, zoals vorig jaar, maar met drie teams doen we dit jaar 
mee. Jammer, maar een kleiner aantal leden en iets minder belangstelling om aan 
de externe competitie mee te doen noodzaakte daartoe. 
Bovendien is ons kampioenszestal nu achttal geworden en ook dat eist weer twee 
extra spelers. Waren we vorig seizoen in twee klassen vertegenwoordigd, nu 
spelen we met drie teams in drie verschillende klassen. Het eerste speelt 
opnieuw in de 1e klasse A. In deze klasse spelen dit jaar negen teams mee, het 
vorig jaar waren dat er acht. Kampioen Leek, Groningen V en degradant Smilde 
zijn verdwenen en Assen I, ESG I, Helpman en KDSC zijn daarvoor in de plaats 
gekomen. Zowel Assen als ESG zijn uit de promotieklasse gedegradeerd en beide 
teams zullen alles in het werk stellen om aan het eind van dit seizoen weer te 
promoveren.
Aan ESG met geroutineerde spelers als Tobben, Olthof en Schutte geef ik de 
grootste kansen. Het tweede speelt in de tweede klasse A. De tegenstand zal dit 
jaar heel was groter zijn dan in het voorafgaande. Het zich handhaven zou ik al 
een hele prestatie vinden. 
In deze klasse treffen ze ook Smilde, een oude tegenstander van het eerste. Wel 
won Hoogeveen vorig jaar met maar liefst 8-2, maar Smilde speelde gelijk tegen 
Kampioen Leek en tegen Ludendo, dat derde werd en dat bewijst wel duidelijk hun 
kracht.
Waar het derde bij ingedeeld is, is me nog niet bekend. Pas na de herfstvakantie 
stuurt de wedstrijdleider me de gegevens toe.

Volledigheidshalve geef ik hier nog eens het wedstrijd programma van het 
tiental en van het achttal. De wedstrijd Hoogeveen I - KDSC, die gepland 
was op 23 december, is vervroegd naar dinsdag 16 december. 
Een competitie-overzicht komt in het volgende nummer.

Programma tiental
vr  3 oktober Assen - Hoogeveen
di 28   ,, Hoogeveen - Eelde/P.
ma 24 november ESG II - Hoogeveen
di 16 december Hoogeveen - KDSC
ma 12 januari Helpman - Hoogeveen
di  3 februari Hoogeveen - ESG I
ma 23   ,, Sissa II - Hoogeveen
di  7 april Hoogeveen - Ludendo

Programma achttal
vr 10 oktober Assen II - Hoogeveen II
di 11 november Hoogeveen II - Haren II
ma  8 december Valthermond - Hoogeveen II
di 13 januari Hoogeveen II - Smilde
ma  9 februari Rochade - Hoogeveen II
di 10 maart Hoogeveen II - Roden II
vr  3 april Haren III - Hoogeveen II

Punt van vertrek bij uitwedstrijden: School Bilderdijklaan 18 (achter 
zaadhandel Van der Wal)
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ASSEN I - HOOGEVEEN I  4-3  vlp
Gematigd optimistisch vertrokken we naar Assen en zoals spoedig bleek was deze 
instelling gerechtvaardigd, weliswaar ondervond Westerhof aan bord I niet ver-
wachte tegenstand, maar zowel Kelfkens als ik stonden na de openingsfase eigen-
lijk al duidelijk op winst. Later gold dat ook voor Van Til, Stevens en Renken.
Uit deze vijf gewonnen standen haalden we slechts 2½ punt en dat geeft te 
denken. Kelfkens en Renken zorgden voor het volle en Stevens voor het halve. Van 
der Kooy verloor, welnu dat kan. Van Herksen won. Voerman remise en Van Bergem 
waarschijnlijk ook in zijn afgebroken partij. 
Op grond van dit alles mocht op een duidelijke overwinning gerekend worden. Het 
wordt echter heel misschien 5-5, maar hoogstwaarschijnlijk 5½-4½ voor Assen.
Erg jammer en dus eigenlijk niet nodig. Ik denk dat we ons voortaan iets profes-
sioneler moeten opstellen. Wellicht denken sommigen van ons, en ik reken me zelf 
daar zeker ook toe, dat we er met een gewonnen stand al zijn. Er resten ons nog 
zeven wedstrijden om te bewijzen dat het ook anders kan. De eerste gelegenheid 
daartoe doet zich voor op dinsdag 28 oktober in onze eerste thuiswedstrijd tegen 
Eelde/Paterswolde.

ASSEN II - HOOGEVEEN II  5-2  vlp
Voor de mannen van Hoogeveen II waren de Assenaren vrijdagavond 10 oktober 
te sterk. Een kille constatering maar zo was het. 
Ik kan me goed voorstellen, dat onze clubgenoten verwacht hebben na de geweldige 
successen van het vorig jaar, dat Assen geen al te grote moeilijkheden zou 
geven. Ja en dan .....
Dan lukt het eenvoudig niet en de tweede klasse blijkt heel wat sterker dan de 
derde en daarom: misschien moet ook ons tweede zich wel wat professioneler 
opstellen!
Krikken heeft reeds laten zien hoe dat moet. Een partij waarin oorspronkelijk 
niemand meer wat voor hem zag, gaat hij na een gedegen analyse in Assen uitspe-
len. De wedstrijd is verloren, maar Krikken wil niet verliezen. Ik hoop en ver-
wacht dat de spelers van ons tweede dinsdagavond 11 november met die mentaliteit 
achter de borden gaan zitten. Het zal schitterend voor de hele club zijn als die 
wedstrijd wordt gewonnen!

G. Jansen

Laatste berichten

Woensdagvond 15 oktober. Van Bergem verliest de afgebroken partij tegen Assen. 
Westerhof heeft opnieuw afgebroken. De stand is niet meer ongunstig voor hem. De 
kans op 5-5 blijft aanwezig.

Krikken wint zijn partij tegen Assen. Eindstand Assen II - Hoogeveen II 5-3.
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LEDENLIJST

Naam: Adres: Telefoon:
1. J. Bakker Beukencamp 14 Hoogeveen 05280-66257
2. T. Bakker   "   "   "   66257
3. E. van Bergem Koolveen 2 Nw. Balinge 05282-432
4. N. v.d. Beemt Roerdomplaan 3 Hoogeveen 05280-65714
5. J.R. Broens Kerkhoflaan 13 Holl.veld 05284-1662
6. M. Brouwer Linthorst Homanstr. 13 Hoogeveen 05280-68765
7. H. Ekkels De Holtmaden 21 Hoogeveen   "   71623
8. R.V. Flower Fleminghof 21 Hoogeveen   "   73364
9. T.R.v.Grijfland Landsteinerhof 1 Hoogeveen   "   69729
10. G.H. Heller SMammerdamstraat 35 Hoogeveen   "   70087
11. B. d. Herksen Jonkh.de Jongestr. 7 Hoogeveen   "   63765
12. R. Hofman De Nije Nering 24 Hoogeveen   "   66834
13. J. Hoogeveen Sterrenlaan 12 Hoogeveen   "   66175
14. G. Jansen Noorderweg 3 Zuidwolde 05287-1901
15. L. de Jonge Tapuitlaan 111 Hoogeveen 05280-67023
16. A. Karwal Beukencamp 6 Hoogeveen   "   64429
17. A. Kelfkens FluitenbergseMeg 92 Echten 05288-326
16. G.F. Knoef Tapuitlaan 58 Hoogeveen 05280-68698
19. M.E. Kok Vd Duyn v. Maasdamstr. 8 Hoogeveen   "   62769
20. A. v.d. Kooy Bilderdijklaan 69 Hoogeveen   "   72141
21. J. Krikken Roerdomplaan 59 Hoogeveen   "   70454
22. G.J. Krol Eikenlaan 5 Hoogeveen   "   69782
23. G. Metselaar Boekweitstraat 35 Hoogeveen   "   71491
24. D.J. Mevius Pollux 43 Hoogeveen   "   70349
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