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MANHATTAN’S WELLNESS & HEALTH CLUB 
Hogeweyselaan 227 
1382 JL Weesp 
Telefoon 0294-419878 
 
 
Geopend : Maandag t/m Vrijdag       8.00  -- 23.00 uur 
         Zaterdag en zondag          9.00 -- 17.00 uur 
Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates,  
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna. 
  

 
 

Leren schaken? 
 

Beter leren schaken? 
 

Dat kan bij de WSC ! 
 

Gratis !!! 
 

Voor jeugd en volwassenen 
Info : 414534 

Of kom langs op dinsdagavond 
(zie pagina 1) 

 



 

Van de voorzitter 
 
 
Voor u ligt alweer het 2e clubblad van 2007. Dit clubblad is traditioneel de schakel waarop de 
tussenstanden worden opgemaakt.  In dit clubblad treft u vooral de status aan van de resultaten van 
het seizoen 2006 – 2007. In de interne competitie is inmiddels de derde periode gestart, in de externe 
competitie worden de laatste wedstrijden gespeeld. Een terugblik op het seizoen is dus al mogelijk, zo 
ook voor de voorzitter. 
 
De eerste 111 dagen als voorzitter zitten erop. Een periode van kijken en aftasten van de (bestuurs-) 
leden die iedere dinsdag enthousiast hun partij schaken tot een goed einde willen brengen. Wat leeft er 
bij het bestuur, wat gaat er bij de leden om ? Vragen die voor mij als voorzitter nog niet volledig 
beantwoord zijn. Het ledenaantal groeit inmiddels weer. Enthousiaste schakers die het ook willen 
proberen in clubverband. 
Welke doelen dien ik als voorzitter mezelf te stellen ? Een vraag die op dit moment niet eenvoudig te 
beantwoorden is. Natuurlijk is het van belang dat de gezelligheid voorop blijft staan!  Er kan ook veel 
gebeuren. Ten eerste omdat er een voldoende grote groep is die zich wil en blijft inzetten voor de WSC 
( Deze groep mag natuurlijk altijd groter !). Ten tweede omdat onverwachte zaken altijd zullen 
optreden. Het mooiste is natuurlijk om deze te pareren met nog meer onverwachte oplossingen. Of te 
wel : een onverwachte schaakzet met een onverwachte schaakcombinatie beantwoorden. 
Er liggen kansen genoeg. Bij iedere kans dient de juiste afweging gemaakt te worden. Afwegingen die 
het bestuur serieus neemt, zeker nu we dienen te gaan kijken wat er afgelopen jaar is gebeurt, en wat 
er in de komende jaren kan gaan gebeuren.  
 
De tussenstand voor de club ziet er goed uit. Zoals gemeld groeit het ledenaantal rustig, en een aparte 
vermelding dient er te komen voor de jeugdafdeling.  De jeugdafdeling onder leiding van Geert Kotter 
groeit gestaag door. Inmiddels zijn er 26 jeugdleden actief op de dinsdagavond. Hopende dat deze 
jonge leden het spel zo leuk blijven vinden dat ze doorgroeien en goede partijen kunnen afleveren, en 
in een later stadium bij de senioren.  
 
De ontwikkelingen rond het sportcomplex op de papelaan zijn ook u niet ontgaan. Ten aanzien van ons 
onderkomen ziet het naar uit dat het wel eens snel zou kunnen gaan en dat het komende seizoen 
( 2007 – 2008 ) wel eens het laatste seizoen is in ons vertrouwde lokaal. Natuurlijk krijgen we hiervoor 
een mooie ruimte terug. Over deze ontwikkelingen en eventuele andere ontwikkelingen zal het bestuur 
u zeker op de hoogte houden. Natuurlijk nemen wij graag kennis van uw ideeen en suggesties. 
 
Tot slot wens ik u veel plezier met het lezen van dit clubblad. De vele schrijvers hebben weer erg hun 
best gedaan om er een goed verzorgd clubblad van te maken.  
 
Ariën Hooimeijer                                                                                                 08 april 2007 



 

In ’t kort … Actueel … Elders gelezen … 

 
Voor nadere details: zie het mededelingenbord of vraag uw bestuursleden. 
 

Nuttige verwijzingen 
- Oa de FIDE regels op www.schaakbond.nl/info/reglementen 
- Oa de ratinglijst op www.schaakbond.nl (zie ook adresstrookje van Schaak Magazine) 
- U kunt de Weesperschaakclub op internet vinden via www.weesper.nl of via 

www.SchaakbondGrootAmsterdam.nl  
maar veel beter is natuurlijk rechtstreeks via www.weesperschaakclub.nl  

 

Uit de SGA-mailing van februari 2007  
- SGA competitienieuws, met uitslagen en standen 
- GARDA klokken te koop bij de SGA voor zeer lage prijzen € 7,50 / € 5,00 

Voor verenigingen en individuele belangstellenden 
- Verslag van de Jeugdkampioenschappen van de SGA 
- Tussenstand van het Persoonlijk Kampioenschap SGA 
- Informatie over schaaktraining voor senioren 
- Toernooi aankondigingen 
 

Uit de SGA-mailing van maart 2007  
- SGA competitienieuws, met uitslagen en standen 

met WSC 1 in klasse 2B op de 3de plaats 
- SGA ledenvergadering op 23 mei 2007  
- Eindstanden Persoonlijke Kampioenschappen SGA 2007  
- Informatie over schaaktraining voor senioren 
- Informatie over schaaktraining voor senioren 
- Toernooi aankondigingen 
 
De SGA mailing is via Internet voor alle SGA leden gratis te verkrijgen. 
 

Toernooien van de SGA of SGA verenigingen: 
De volledige lijst treft u aan in het SGA competitieboekje (pagina 14) 
 

Seizoen 2006/2007 
 
14 maart t/m 25 april SGA  Open Veteranentoernooi SGA (woensdagmiddagen) 
6 april    Amstelveen Open Snelschaakkampioenschap Amstelveen 
29 april   Probleem Oranjenacht 
 
8 (of 15) december 2007  WSC Open Kampioenschap van de Stad Weesp 
 
22,23,24 en 29 februari 2008  
én 1 en 2 maart  SGA  Persoonlijk Kampioenschap SGA 
 
 
 



Eindstand periode 2 
 
Groep 1 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs Zk  
1 P. Wijnand 590,67  70 10  7  3  0 85,0 -2 2Z  0  0  1  0  
2 D. van der Kist 557,00  69 10  7  2  1 80,0  0 2W  0  0  1  0  
3 D. Spel 450,83  68  9  5  2  2 66,7  1 2W  0  1  1  0  
4 M. Weenink 430,17  67  8  4  2  2 62,5  0 1Z  0  2  1  0  
5 W. Blijstra 376,00  66  8  4  2  2 62,5  0 1W  0  2  1  0  
6 T. van Tubergen 373,50  65  9  4  2  3 55,6  1 1Z  0  1  1  0  
7 H. Peperkamp 357,17  64  9  2  5  2 50,0 -1 2Z  1  1  0  0  
8 A. Ottenhoff 332,67  63  8  3  1  4 43,8  0 1W  1  1  1  0  
9 M. Pfeiffer 276,00  62  7  3  0  4 42,9  1 2W  0  4  0  0  
10 R. Willemsen 261,50  61  6  2  2  2 50,0  2 1W  0  5  0  0  
11 H. Boom 260,33  60  9  1  4  4 33,3 -1 2Z  1  0  1  0  
12 A. Hooimeijer 249,33  59  7  1  2  4 28,6 -3 3Z  0  3  1  0  
13 C. Roetman 237,00  58 10  2  3  5 35,0  0 1W  0  1  0  0  
14 S. Strybol 155,50  57  9  1  2  6 22,2  1 2W  1  0  0  1  
15 E. Ahlheid 124,33  56  7  0  2  5 14,3  1 1W  1  3  0  0  
 
 
 
Groep 2 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs Zk  
1 B. Hoetmer 639,50  70 10  9  1  0 95,0  0 1Z  0  1  0  0  
2 K. Siewertsen 573,50  69 10  8  1  1 85,0  0 1Z  0  1  0  0  
3 H. Hodde 510,83  68 10  7  1  2 75,0  0 1W  1  0  0  0  
4 B. Vossepoel 364,00  67 11  6  0  5 54,5  1 2W  0  0  0  0  
5 K.Siddiqi 357,33  66  4  2  0  2 50,0  0 1Z  1  6  0  0  
6 J. Kuyper 355,17  65 10  3  4  3 50,0  0 1Z  1  0  0  0  
7 P. Kersten 350,50  64  9  4  1  4 50,0 -1 2Z  1  1  0  0  
8 A. van Rossem 298,17  63  5  2  1  2 50,0 -1 2Z  1  5  0  0  
9 J.W. de Meijer 280,33  62 10  3  2  5 40,0  0 1W  1  0  0  0  
10 N. de Boer 264,00  61  5  3  0  2 60,0 -1 2Z  0  6  0  0  
11 B. Achterberg 244,50  60  9  3  1  5 38,9  1 1W  0  2  0  0  
12 H. Dolman 192,33  59  4  0  2  2 25,0 -2 2Z  1  6  0  0  
13 L.W. de Boer 96,00  58 10  1  0  9 10,0  2 2W  1  0  0  0 
14 T. Baars 67,67  57  9  0  0  9 0,0  1 1W  1  1  0  0 



Toreneindspelen 
 
Euwe gaf 60 jaar geleden reeds aan welke regels voor een toreneindspel ter hand genomen moeten 
worden. Natuurlijk heeft het geen zin deze regels uit het hoofd te leren. Het is wel de cement voor de 
verdere opbouw. De wijze waarop Euwe dit behandelde is geweldig. Bij voldoende interesse kunnen we 
dit in ons clubblad ter hand nemen. Hierin de voornaamste richtlijnen van Euwe met een korte inleiding. 
 
Toreneindspelen vereisen in het algemeen een agressieve behandeling. Dit geldt voor beide partijen. 
De materieële verhouding is minder belangrijk dan de positionele. Het is beter een pion prijs te geven 
dan een passieve opstelling van toren en/of koning te aanvaarden. Een goede torenstelling betekent in 
zeer vele gevallen voldoende compensatie voor het verlies van een of meer pionnen. 
De toren staat goed, indien hij zoveel mogelijk vijandelijke pionnen aanvalt, liefst pionnen, die niet 
door andere pionnen gedekt staan. Men merkt op, dat de pionnen het meest kwetsbaar zijn tegenover 
aanvallen terzijde of van achteren. 
De torens horen achter de vrijpion; dit is de beste manier om een eigen vrijpion te steunen of een 
vijandelijke vrijpion tegen te houden. Uitzonderingen op deze regel kunnen echter voorkomen worden 
bij een vrijpion, die nog in het geheel niet, of slechts een veld is opgerukt. 
De koning is nog beter dan de toren geschikt om een eigen vrijpion te steunen of een vijandelijke 
vrijpion tegen te houden. 
Twee verbonden vrijpionnen betekenen een zeer groot voordeel, vooral wanneer ze ver zijn opgerukt. 
Wanneer men de vijandelijke koning op de laatste rij heeft afgesneden, is de opmars van een door de 
koning ondersteunde vrijpion zeer effectief, omdat aldus matbedreigingen kunnen worden gecreeerd. 
Met drie tegen twee pionnen aan één kant, bv f2-g2-h2 tegen g7-h7 is de winst bij goede verdediging 
buitengesloten. De taak van de zwakste partij is in dit geval niet moeilijk, want het front, dat slechts 
drie lijnen breed is, kan door de verdedigende koning makkelijk bestreden worden. 
Met vijf tegen vier pionnen aan een kant, bv d4-e3-f2-g2-h2 tegen e6-f7-g7-h7 is de winst in de 
meeste gevallen verzekerd, doordat de verdedigende koning niet in staat is, met succes over een breed 
front over vijf lijnen te opereren. 
Dikwijls worden hierin clementaire fouten gemaakt waarna de winst uit de handen glipt of nog erger. In 
de externe strijd tegen Donner gingen 2 toreneindspelen onnodig de mist in waardoor in plaats van 
winst de wedstrijd verloren ging. 
Er zijn natuurlijk talrijke goede eindspelboekjes. Als je al enige lectuur doorneemt dan is het meestal 
de opening. Eindspelen komen althans bij mij niet uit de kast. In de loop der jaren ben je met schade 
en schande wel wat wijzer geworden. Toch zijn er wel mogelijkheden principiele fouten in een 
toreneindspel voor een deel te vermijden. 
De opstelling van de stukken aan het begin van de partij maakt, dat de torens het laatst in het gevecht 
komen en in mindere mate dan de andere stukken aan de vroegtijdige ruil blootstaan. Toreneindspelen 
komen in de praktijk het meest voor. 
 
D. Spel 
 



De verjaardagskalender 
 
Een fris begin in een nieuwe lente. Maar ook bijzondere mijlpalen bij de wijsheidsfactor. Wie durft het 
aan om het op te nemen tegen de kanjers van de Wijze Slimme Cracks? 
 

Gebdag Voornaam Achternaam Lid 
sinds 

Wijsheids- 
factor 

April       
4 Ricardo Schluter 2005 11 
5 Jaap de Meijer 1979 80 
10 Klaas Siewertsen 1990 60 
19 Timo de Graaf 2006 10 
26 Kolya Klinkenberg 2007 8 
29 Theo van 

Tubergen 
1984 61 

Mei       
12 Alrik Karssiens 2004 11 
31 Rick Hamstra 2006 10 

Juni       
1 Robin van Pelt 2001 13 
6 Sybren Bierma 2006 10 
9 Werner Raudenbusch 1977 73 
11 Arien Hooimeijer 1999 37 
13 Stefan Strybol 2005 40 
26 Peter Wijnand 1979 53 
28 Wim Blijstra 1987 83 
30 Bjorn Bockweg 2002 17 

Juli       
1 Bart Achterberg 2006 49 
2 Han Hilders 1977 56 
20 Quinten Bouwens 2007 8 
22 Koen Rademaker 2006 10 



WSC 1 – MSK 2 gespeeld op 30 januari 2007: 
  
1z  Peter Wijnand  1 – 0  Peter de Bruin 1604 
2w  Dick Spel  1 – 0  Norman Tambach 1592 
3z  Dave van der Kist 0 – 1  Hildo van den Berg 1526 
4w  Michel Weenink 1 – 0  Tom van Zon  1596 
5z  Theo van Tubergen ½ – ½  Willem Zeegers 1582 
6w  Wim Blijstra  ½ – ½  Henk van Houtrijve 1539 
7z  Harry Boom  ½ – ½  Frank de Wit  1480 
8w  Andre Ottenhoff 0 – 1  Marc Norden  1626 
     ------- 

WSC 1  4½ – 3½ MSK 2 
  
Om maar weer met mezelf te beginnen, mijn tegenstander stelde zich met een niet reguliere opening 
passief op middels 2.b3, 4.e3, 6.d3 en 8.a3. Met 9.e4 overschreed hij voor het eerst de derde rij. Nu 
gaf dat zwart wel voordeel, maar toch was het nog niet zo eenvoudig om de witte stelling aan te vallen, 
aangezien die geen echte zwaktes vertoonde. In de volgende stelling zien de witte pionnen er al heel 
wat actiever uit, maar zijn koning staat wel wat tochtig. 
  

 

Met het offer Pf5 probeerde ik zowel de lange diagonaal als 
het centrum open te breken. Wit durfde het echter niet aan 
en speelde 21.Dd3 waarna zwart de kwaliteit won met Pe3+ 
22.Txe3 exf3 23.Dxe3. 
  
Wat zou er gebeurd zijn als wit het offer had aangenomen?: 
21.exf5 Dh1+ 22.Kf2 Dh2+ 23.Kf3 g5! Hier had ik m'n 
hoop op gevestigd aangezien 24.fxg6ep fxg6 erg goed is 
voor zwart . Er is echter een stille zet die ik niet had 
voorzien: 24.Tac1 dekt de dame Txe1 gxf4? 25.Pe4 
25.Txe1 gxf4 26.Dd3 fxg3 27.Pe4 Dh3 28.Dd2 
28.Pxd6? g2+ 29.Ke2 Dh2 30.Kf3 Dh1 enz. Le5 en de 
situatie is onduidelijk. 

  
Dick stond na 10 zetten al erg goed, met 2 centrumpionnen op de 5e rij, nadat zwart de opening 
verkeerd had behandeld. Het bleef echter oppassen geblazen in een open stelling, zodat het nog tot de 
29e zet duurde voor zwart opgaf, vlak voordat hij matgezet zou worden. 
Dave liep tegen z'n eerste nederlaag aan. In een gecompliceerde stelling overzag hij een loperzet en 
drie zetten later nogmaals en van dezelfde loper, maar toen was het ook direct uit. 
  

 

Het werd Michel wel heel makkelijk gemaakt: 
er staan twee paarden gepend en het lijkt erop dat zwart er 
maar één van kan redden. Hij speelde daarom Pc5? 12.f4 
Lg4 13.Dxg4 Pxb3 14.axb3 Dd7 15.Dxd7 Pxd7, verloor 
daarmee een stuk en 14 zetten later de partij. 
  
Zolang er een paard op e4 stond had hij echter nog een 
mogelijkheid om geen hout in te leveren: Dh4 12.Le3 
(12.g3? Pxg3 13.fxg3 Dxd4 14.Dxd4 Pf3+ 15.Kf2 Pxd4) 
Pc5 enz. 

  



 

Theo staat bekend om z'n aparte openingen, zo ook hier: 
1.e4 Pf6 2.Pc3 Pc6 3.d4 h6 4.Pf3 e6 5.a3 b6 6.Ld3 Lb7 
7.Lf4 d6. In het volgende diagram heeft hij nog steeds 
geen stuk buiten de eerste drie rijen staan. 
  
Zwart speelde hier Tdf8? i.p.v. Pxe5 22.Dxe5 Th7! 23.Txh7 
Pxh7 24.Txf7 Dg5+ maar ook dan staat hij niet zo best. De 
partij ging verder met 22.Txf7? Wit ziet de tactische 
mogelijkheden niet: 22.Pg6 Dd8 23.Pxh8 Txh8 24.Txf7 
22…Txf7 23.Pxf7 Te8 24.Pxh6 Dg7 25.Pg4 Pxg4 
26.Lxe6+ Kb8 27.Txg4 Dxg4 28.Lxg4 Txe3 en hier 
werd er remise gegeven hoewel zwart twee pluspionnen 
heeft. Misschien waren er tijdproblemen in het geding 

  
 

 

Dit is de stelling voordat Wim de partij na 24.Txa8 Dxa8 
25.Pxb5 0-0  remise gaf.  
Wat is er echter tegen 24.Pc6, de loper is dan niet meer te 
redden Txa1 25.Dxa1 Dc7 26.Pxb4 enz. 
 
Peter Wijnand 

  
 
 
 
Donner 1 – WSC 1 gespeeld op 5 maart 2007: 
 
1w Peter Wijnand  1 – 0 Leonardo van Manen 1881 
2z Dick Spel  0 – 1 Raymon de Vries 1668 
3w Harry Boom  1 – 0 John Pex  1712 
4z Wim Blijstra  0 – 1 Rob Koster  1661 
5w Theo van Tubergen ½ – ½ Rommert Bakker 1641 
6z Klaas Siewertsen 0 – 1 Marcel Boontje 1553 
7w Ariën Hooimeijer 1 – 0 Arpad Hamaker 1404 
8z Bert Hoetmer  ½ – ½ M.Coenen 

------- 
WSC 1  4 – 4  VAS 8      

  
In een open spanjaard kwam Dick onder druk te staan en moest precies spelen om niet te bezwijken. 
Dit resulteerde echter wel in een tijdsachterstand zodat, juist toen hij zich kon ontworstelen, hij een 
fout maakte die hem een kwaliteit kostte. Dat, samen met de tijdnood, zorgde ervoor dat Dick er 
verder geen brood meer in zag. 



  

In deze stelling speelde mijn tegenstander Pe8? beter was 
Td8, maar ook dan staat wit overwegend 26.Txd6 
natuurlijk, zwart kan niet terugslaan met Pxd6 wegens 
27.Dxe5+ met stukwinst f6 27.Td7+ Tf7 28.Txf7+ Kxf7 
29.Td7+ Kg8 30.Le6+ de toren staat gepend, daarom gaf 
zwart op: Kh8 31.Dh6 en mat 
 
Zwart gaf Harry zomaar een belangrijke centrumpion 
cadeau, waardoor hij direct zeer goed kwam te staan en 
geen moeite had om de partij uit te schuiven. 
Wim had z’n dag niet, al vroeg in de opening gaf hij een 
stuk weg en zijn opponent liet hem niet meer ontsnappen.  

  

 

Theo staat bekend om z’n bizarre openings experimenten, 
zo ook hier. Het is bijna niet voor te stellen, maar wit wist 
zijn stukken nog te ontwikkelen en kwam weg met een 
terechte remise. 

 

 

Klaas staat huizenhoog gewonnen. Als praktische oplossing 
zou ik Lxd5 37.Lxd5 Txd5+ 38.Txd5 Pxd5 39.Kxd5 h5 
aanbevelen. Knappe jongen die die pion nog tegenhoudt. 
De partij ging echter verder met f6?! 37.Pxf6 Lxe4 
38.Tc7+ Kh8? na Kg6 39.fxe4 Pd3+ 40.Ke6 h5 houdt 
zwart nog de overhand. Zijn voordeel is na de partijzet 
geheel verdwenen 39.Pxe4 Te8+ 40.Kf5 h6?? en nu staat 
hij zelfs op verlies, na Tf8+ 41.Ke5 Pg6+ 42.Ke6 h6 staat 
het nog steeds gelijk 41.Pf6 Te5 door de matdreiging moet 
zwart een vol stuk offeren 42.Kxe5 en de partij is voorbij. 

  
Tijdens de partij kwam Ariën naar me toe met de vraag of hij remise mocht aanbieden. Nu stonden wij 
er op dat moment niet zo florissant voor dus ik raadde het hem af. Gelukkig maar, want hij stond de 
hele partij beter en won uiteindelijk met wel 5 pluspionnen op het bord. Toch moet ik ook hier een 
kanttekening plaatsen. 



  

Het gespeelde 29.Dxh7 is voldoende voor de winst, maar 
na 29.Pxh7+ Kf7 (Kg8 30.Txg6) 30.Pg5 Kg8 31.Dxg7+ 
Kxg7 32.Pxd6 en 33.Pxd8 is het kassa en kan zwart 
opgeven Dxh7 had wit gezien wat de gevolgen waren van 
Dxf6? Dat is nl. nog moeilijker te berekenen dan 29.Pxh7+ 
omdat zwart meer mogelijkheden heeft. Bijv. 30.Txg6 Df7 
31.Dh6+ Ke7 32.Tg7 en wit wint 30.Pxh7+ Kg7 31.Pg5 
Ld7 enz. 
 
De jeugdspeler die tegen Bert aantrad gaf pardoes op de 7e 
zet een stuk weg. Toch wist zwart de partij niet te winnen, 
hoewel hij daar op diverse momenten wel de gelegenheid 
toe had en nergens beter dan in de volgende stelling. 

  

  

Bert staat weliswaar een stuk voor, maar moet 
a)      de witte pionnen in toom houden en 
b)      zijn eigen pionnen laten promoveren. 
Het paard staat erg goed op d5 omdat die er o.a. voor zorgt 
dat pion e5 niet direct aangevallen kan worden, dus dekken 
door Td4 met als bijkomend voordeel dat er kwaliteitswinst 
dreigt. 48.Kb2 e4 49.Td6 e3 50.Te6 Kg5 51.a5 eindelijk 
kan wit ook gaan lopen Kf5 52.Te8 Td2+ 53.Kc1 Ta2 
54.a6 e2 55.a7 Pc3 56.b4 Pe4 dit lijkt me vrij 
overtuigend. In de partij werd er gespeeld: Tg2+ 48.Ka3 
Pf4 49.Te7 Te2 50.a5 wit kan nu eerder gaan lopen en de 
zwarte stukken staan helemaal verkeerd. Bert moest 
uiteindelijk z’n paard offeren om de a-pion te stuiten. 
 
Peter Wijnand 
 

  
 



 

                                     
                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schilderbedrijf    J. Veldhuizen 
 

Middenstraat 86 Weesp 
Tel : 0294 – 418251 

 

 

PRONK JUWEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaar met schaken..?? 

 

Heerlijke Hollandse- 
en Buitenlandse kaassmaken 

 

Laat het U smaken..!! 
 

Slijkstraat 26  WEESP 
Tel. 0294 – 412433 

 
WWW.PRONKJUWEEL.NL 

 

Brillen 
& 

Contactlensen 
 
 
 
Nieuwstraat 11 
1381 BB Weesp 
Tel. 0294 – 414401 
 
carriere.optiek@optiplaza.nl 
www.carriereoptiek.nl



 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op onze website naar de 
webwinkel voor het leveren van 

rechthoekige luchtkanalen. 

 
www.degrootluchtkanalen.nl 

 
tel : 0294 – 413086 

 


