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Voorwoord van de gemeente Brunssum 

 
Dit is een bijzonder jaar voor het Internationaal Damtoernooi  in Brunssum. Een 
jubileumeditie waarin we terugkijken op 40 jaar damtraditie in Brunssum. 
 

Al vanaf 1978 komt de naam Brunssum jaarlijks voor op de lijst van nationale 
damevenementen. Als je een evenement al zo vaak hebt georganiseerd, kun je 
met recht spreken van een bijzondere traditie. In die 40 jaar tijd is natuurlijk heel 
veel veranderd. Het eerste toernooi was nog klein van opzet. Veel deelnemers 
combineerden het toen ook met een kampeervakantie. 
 

Veel mag er veranderd zijn sinds 1978, maar bepaalde kwaliteiten heeft het 
toernooi gelukkig altijd behouden. Zoals de combinatie van topsport en 
topgezelligheid. En, uiteraard, het internationale karakter van het 
deelnemersveld. Tussen de circa 100 deelnemers mogen we dit jaar gasten 
verwelkomen uit België, Duitsland, Frankrijk, Kameroen, Senegal, Ivoorkust, 
China en Azerbajdzjan. Een internationale samenstelling die helemaal past bij 
het karakter van onze gemeente, die ooit ontstond uit een smeltkroes van 
culturen en de viering van diversiteit nog steeds hoog in het vaandel voert. 
 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de vrijwilligers te bedanken die 
aan de basis staan van Brunssum Open 2017. Dankzij hun inzet blijft een 
belangrijke traditie voor Brunssum, en voor nieuwe generatie dammers, 
behouden. Dankzij hun betrokkenheid beleven we weer met z’n allen een 
geweldig sportfeest, straks van 4 t/m 12 augustus 2017. 
 

Ik wens de organisatie en de spelers een geweldig mooi, spannend en sportief 
jubileumtoernooi.  Welkom in Brunssum en veel sportplezier! 
 

Frank Joosten 
Wethouder Sport 
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Voorwoord van het organisatiecomité  

 
BRUNSSUM OPEN 2017 
 
Een prachtige traditie is 40 jaar  
 
Niemand zal het destijds verwacht hebben, dat een toen klein opgezet vakantie 
toernooi zo uit zou groeien en zulk een lange traditie zou opleveren. Door de 
jaren heen is Brunssum-Open haast niet meer weg te denken uit de jaarlijkse 
damkalander en dat in een damwereld die toch sterk te lijden heeft onder 
vergrijzing, clubs die verdwijnen en de jonge aanwas die ieder jaar weer onder 
druk komt te staan. Brunssum-Open is er vooral voor de jeugd maar door de 
jaren heen vonden ook veel topdammers de weg naar Brunssum om hun 
kunsten te vertonen of hun naam op de erelijst te krijgen van dit roemruchte 
toernooi. Juist die jeugd die nieuwe jonge dammers daarop is en was altijd onze 
focus, jammer dat we echter al jaren samenvallen met het EK jeugd. Om zo 
opmerkelijker dat veel jonge dammers toch altijd weer de weg naar Brunssum 
weten te vinden, zou de camping daar een rol spelen?  
 
Met name in de jaren dat Fair-Play sponsor was van ons toernooi veranderde 
het karakter maar later is het ook gewoon weer een gezellig zomertoernooi 
geworden waarin vakantie net zo belangrijk is als presteren achter het dambord. 
Natuurlijk komt iedereen naar Brunssum met een doel, Winnen, top tien, Beste 
Limburger, beste dame, welk klassement ook er zijn kansen voor iedereen. En 
al is je doel maar om je rating in deze damweek te verbeteren, ook dat kan een 
mooi doel zijn om eens goed voor te gaan zitten. 
 
In dit jubileumjaar wilde de organisatie wel iets extra doen, 40 jaar hebben we 
gehaald, gaan we de 50 nog halen? Wie zal het zeggen. Om dit prachtige 
jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de Gemeente Brunssum en 
de provincie Limburg de organisatie ondersteund om zo als speciaal event een 
heuse interland naar Brunssum te halen. 
 
Toppers in aktie: Nederland tegen Afrika 
 
In het Gemeentehuis van Brunssum spelen op 31 juli, 1 en 2 augustus teams 
van Nederland en het continent Afrika tegen elkaar.  Voor Nederland komen 
achter de borden. Roel Boomstra, Jan Groenendijk, Alexander Baljakin, Martijn 
IJzendoorn, Wouter Sipma en op de eerste dag als vervanger van Baljakin ook 
Limburgs sterkste dammer Paul Nitsch.  Voor Team Afrika spelen Macodou 
Ndiaye, Jean Marc Ndjofang, Leopold Kouogueu, Tommy Mbongo en Christian 
Niami. De Afrika spelers zullen ook allemaal aan het open toernooi meedoen.   
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Voorwoord van het organisatiecomité  

Advertentie 

Kortom een prachtig event, dus bent U eerder in Brunssum, loop dan zeker 
binnen in het gemeentehuis waar de wedstrijden om 15.00 uur beginnen en er 
zullen ook demonstraties verzorgd worden. 
 
Terug naar het hoofdtoernooi. Als ik dit schrijf zijn er een kleine 100 dammers 
aangemeld en we hopen eigenlijk dat het er toch wel 120 gaan worden, 
ingezet hadden we op 140 maar het aantal toernooien tegenwoordig op de 
agenda en de samenloop die er steeds weer is maakt dat we niet meer zo 
gemakkelijk de zalen vol krijgen.  
 
Ik wens alle deelnemers een prachtige week in Brunssum en misschien zelfs 
wel een beetje langer. Iedereen die mee heeft geholpen om dit toernooi 
mogelijk te maken wil ik heel erg bedanken voor de inzet, zonder de vele 
handen is het een enorm zware klus, samen hebben we het behapbaar 
gemaakt en als de klokken aan gaan kunnen we genieten van negen dagen 
dammen in Brunssum. 
 
Dieter van Gortel 
Toernooidirecteur Brunssum-Open. 
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Een terugblik op Brunssum 2016 

Erno Prosman pakt vierde titel in Brunssum 
 
Erno Prosman gelooft altijd in zijn kansen, gaat tot het uiterste en speelt altijd 
voor een optimaal resultaat. In de achtste ronde was het eindspel tegen Rienk 
van Marle wel analytisch remise maar Rienk kon het fout doen. Erno ging voor 
dat ene kleine foutje en het kwam. De strijd bleef daarmee levend en dus had 
de laatste ronde alle spanning die je als organisatie zo graag wilt hebben. Ron 
Heusdens verdedigde een punt voorsprong maar moest het opnemen tegen 
Yuen Wong, een gevaarlijke tegenstander op zo’n belangrijk moment. Erno 
Prosman treft junior Mitchel Mensinga en rekent zich natuurlijk kansen uit. Een 
heftige strijd leverde uiteindelijk de verwachte uitslagen op. Heusdens slaagt er 
niet in Wong onderuit te halen maar Mensinga bezwijkt wel tegen de constante 
druk van Prosman. De weerstand beslist het kampioenschap en zo haalt Erno 
Prosman zijn vierde Brunssum-Open titel binnen. 
 
In andere jaren is de slotronde vaak een ronde van veel salonremises maar dit 
jaar was daar helemaal geen sprake van, de gelijkwaardige verhoudingen 
maakte dat het in alle sub klassementen super spannend was en iedereen had 
wel iets om voor te spelen en dat vertaalde zich in een climax waar het vele 
bezoek met volle teugen van kon genieten.  
 
Voor het algemeen klassement deden Michel Stempher, Du en Mor Seck goede 
zaken door de slotronde te winnen van Passchier (enige nederlaag), 
Hoogendoorn en Maertzdorf. De meest verrassende uitslag was natuurlijk de 
puntendeling van pupil Tom Rinner (KNDB rating 653) tegen Maarten Linssen. 
Tom is de revelatie van het toernooi, zijn rating zal heel snel gecorrigeerd 
moeten worden want in dit toernooi speelde hij op ruim 1100 niveau, prachtig 
dat ook nu weer een jeugdspeler in Brunssum de doorbraak maakt naar de 
Nationale damtop. 
 
Zoals al aangegeven was het in de sub klassementen dit jaar uitzonderlijk 
spannend. Sarah Rijgersberg won het damesklassement op weerstand van 
Heike Verheul met 10 punten. Bij de 55+ klasse had een brede top 11 punten, 
Wiel Maertzdorf kon zich het verlies in de slotronde permitteren om toch de titel 
te pakken. Het Limburger klassement was voor Gijs Schoenmakers die op een 
prima toernooi kan terugkijken. 
 
Rating tot 900 was voor Dick de Jong en rating tot 1100 won Maikel van den 
Esker. De junioren titel ging naar Mitchel Mensinga, de aspiranten titel naar Yifu 
Du. De pupillen tenslotte zijn in Brunssum natuurlijk allemaal winnaars, zij gaan 
allemaal met een trofee naar huis maar beste was natuurlijk de meest 
opvallende speler van het toernooi Tom Rinner.  
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Wedstrijddata 
 Van vrijdag 4 augustus t/m zaterdag 12 augustus 2017 
 
Speellokaal 
 "Sporthal Rumpen" gelegen aan de Heugerstraat 2a, 6443 BS te Brunssum  
 Er is in de buurt van het speellokaal ruime parkeergelegenheid. 
  045 - 5270016. 

  
Aankomst in het speellokaal 

De deelnemers worden verzocht op vrijdag 4 augustus om uiterlijk 11.30 uur 
in het speellokaal aanwezig te zijn met het oog op de loting en de controle 
van enkele administratieve gegevens. 

 
Officiële opening: op 4 augustus 2017 om 13.00 uur. 
Officiële sluiting: op 12 augustus 2017 om 16.00 uur . 
  
Aanvangsuur van de wedstrijden 
 Op 4 augustus 2017 aansluitend aan de officiële opening. 
 Van 5 t/m 11 augustus 2017 om 12.00 uur.  
 Op 12 augustus 2017 om 10:00 uur. 
 
Arbiters:  Johan Demasure en Martin van der Hout  
    
Organisatiecomité: Stichting Damtoernooi Brunssum 
 
 Dieter van Gortel, toernooidirecteur  
 Jac Hannen, secretariaat, Tergouwen 12, 6051 JE Maasbracht  
     0475 - 46 50 83    info@brunssumdamtoernooi.nl 
  Paul Nitsch, penningmeester  
  Martin van der Hout, 2e secretaris 
  Wilma Kole, 2e penningmeester. 

Algemene informatie Brunssum Open 

 



 

6 

 

Deelnemers Brunssum Open 2017 

Saida Abdurahmanova 
Ulyana Afandiyeva 
Mounanga A Ghislain 
Maarten van Ammers 
Sadig Babayev 
Vugar Babayev 
Anton van Berkel 
Ludy Brink 
Pelle Bronkhorst 

Fons Huijbreghts 
Jeroen Huskens 
Gerardo IJssel 
Folkert Jansen 
Wil Jansen 
Shuimu Jin 
Dylan Jongeneel 
Dennis Joosten 
Soenderlal Kalpoe 

Peter Bronstring 
Jacques Brouns 
Hedwig Callender 
Clemens Crucius 
Andy Damen 
Arie van Diggele 
Max Doornik 
Du Yifu 
Piet van Eeden 

Jan Kerkhofs 
Derk Kleinrensink 
Jan Kok 
Maurice Koopmanschap 
Raymond Koopmanschap 
Remco Korteland 
Leopold Kouogueu 
Elisabeth Kramer 
Gerard Kramer 

Be Eggens 
Jochanan v d Ende 
Jelle v d Eng 
Maikel v d Esker 
Maarten Everduim 
Marjory Feyt 
Ladji Fofana 
Bruno Fopa 
Louis de Frankrijker 

Luc de Kruijf 
Alijn Kuijer 
Pierre Lacroix 
Maarten Linssen 
Wiel Maertzdorf 
Rienk van Marle 
Raphael Martens 
ThomyLucien Mbongo 
Harry Mennema 

Martijn van Gortel 
Fabienne Groote 
Simon Harmsma 
Tjeerd Harmsma 
Nijat Hasanov 
Valere Hermans 
Peter Hernaamt 
Gerbrand Hessing 
Steven den Hollander 

Albert Middelkoop 
Gerwin Mollink 
Klaas Mondria 
Wouter Morssink 
Marcel v d Most 
Yoshua v d Most 
Gijs Mouthaan 
Thomas Mouthaan 
Macodou NDiaye 
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Deelnemers Brunssum Open 2017 

Damboeken.nl 

Advertentie 

Jean-Marc Ndjofang 
Landry Nga 
Chistian Niami 
Alex Noppers 
Fred Passchier 
Samuel Priso Priso 
Hans Rinner 
Pieter Rozenboom 
Lossine Savane 

Djordy Suijlen 
Paul Teer 
Jan Terpstra 
Elvis Const Toko 
Floris Tol 
Nico Valkenburg 
Harry Velraeds 
Gerard van Velzen 
Rudi van Velzen 

Gijs Schoenmakers 
Jan Schoenmakers 
Anton Schotanus 
Leopold Sekongo 
Sevinj Shahbazova 
Kor Sikkema 
Geert Jan Smit 
Paul Stevelmans 
Hans Stolwijk 

Aat Verhaar 
Bram Verhoef 
Willemijn Verhoef 
Herk Vis 
Gregory de Vries 
Henk de Witt 
Yuen Wong 
Bert Woolschot 
Gerard Zijlema 
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De prijs voor de mooiste combinatie werd dit jaar toegekend aan Thomas 
Mouthaan. Helaas blijkt de combinatie niet winnend. In de partij ging de winst 
zelfs naar zijn tegenstander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stelling komt uit de partij tussen Thomas Mouthaan en Radjendren Kalloe 
(9e ronde, 13 augustus). 
 
De combinatie naar de damlijn is daadwerkelijk in de partij uitgevoerd, maar ze 
blijkt evenwel niet winnend te zijn voor wit. De afwikkeling verloopt als volgt: 
35-30 24x35 
29-24 20x47 
44-39 35x33 
48-42 47x38 
43x1.  
 

Mooiste partijfragment van 2017 wordt beloond 
 
Ook dit jaar wordt er weer een prijs beschikbaar gesteld voor het mooiste 
partijfragment. Dit kan zijn een al dan niet uitgevoerde slagzet, een eindspel, 
een forcing enz.  
Enige voorwaarde is dat het fragment uit het Brunssum Open 2017 afkomstig is. 
Op daarvoor bestemde formulieren kunnen de fragmenten bij de arbiter worden 
ingeleverd. 

Winnende slagzet Brunssum 2016 
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Dammen naast hetBrunssumdamtoernooi  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Goede wijn behoeft geen krans luidt het spreekwoord. Dat is ook van toepassing 
op de nevenactiviteiten die rond het Brunssumtoernooi worden georganiseerd. 
 
Sneldammen 
Het sneldamtoernooi is inmiddels zo vaak georganiseerd dat je mag spreken 
van een traditie. Ook Brunssum Open 2017 worden opgeluisterd met een avond 
'sneldammen'.  
Het sneldamtoernooi staat geprogrammeerd voor dinsdagavond, 8 augustus.  
Plaats van handeling: de sporthal natuurlijk. 
 
Aanschuifsimultaan 
Op donderdag 3 augustus vindt er, mogelijk in de openlucht, tusssen de inter-
land en het open toernooi in, een aanschuifsimultaan plaats in het centrum van 
Brunssum. 
 
Quatre mains 
De afgelopen jaren werd tijdens het toernooi  op de camping de Hitjesvijver  een 
editie van het quatre mains dammen georganiseerd. Het initiatief van Raymond 
Koopmanschap trok in 2015 zoveel belangstellenden dat al heel vroeg de vraag 
kwam: kunnen we dat in 2016 ook weer organiseren. Of er in 2017 een vervolg 
komt is mede afhankelijk van de samenloop van de overige damactiviteiten.   
 
Aanvangstijdstip 
Het juiste aanvangstijdstip wordt nog bekendgemaakt (19 uur of misschien wel 
19.30 uur), maar zeker is dat elke dammer bij deze uitgenodigd is om voor deze 
toernooien in te schrijven.  Deelname is dus niet uitsluitend voorbehouden aan 
deelnemers aan Brunssum Open 2017 
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Maandag 31 juli 2017: eerste ronde Nederland—Afrika, aanvang 15 uur 
Dinsdag 1 augustus: tweede ronde Nederland—Afrika, aanvang 12 uur 
Woensdag 2 augustus: derde ronde Nederland—Afrika, aanvang 15 uur 
Donderdag 3 augustus: aanschuifsimultaan in centrum Brunssum 
 
Brunssum Open 2017, tevens Open NK 
Officiële opening: op 4 augustus 2017 om 13.00 uur. 
Ronde 1: 4 augustus 2017 aansluitend aan de officiële opening. 
Ronde 2: 5 augustus om 12.00 uur 
Ronde 3: 6 augustus om 12.00 uur 
Ronde 4: 7 augustus om 12.00 uur 
Ronde 5: 8 augustus om 12.00 uur.  Sneldamtoernooi: 8 augustus om 19.00 uur             
Ronde 6: 9 augustus om 12.00 uur 
Ronde 7: 10 augustus om 12.00 uur. Quatre mains: 10 aug. om 19.00 uur (?) 
Ronde 8: 11 augustus om 12.00 uur 
Ronde 9: 12 augustus om 10:00 uur.  

Officiële sluiting: op 12 augustus 2017 om 16.00 uur . 

Programma Brunssum  Open 2017 

Bed & Breadfast 

 

Pincky 
 

Good Bed 
 

Good Breakfast 
 

Good Price 
 

… en eenvoud siert… 
 

Monique & Dominique Pinckaers 
Prins Hendriklaan 312 

6443 AE Brunssum 
06 - 53380868 

www.pinckybenb.nl 

Advertentie 
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Advertentie 

 
Een koffietafel, een vergadering of een feestje. 

 
Bel dan voor meer informatie 045-5211353 

 
Grote zaal met open haard tot 150 personen 
Overdekt terras en een gezellige kelderbar 
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. 
 
1978 T. Brouwers J. Stokkel R. Schippers 
1979 H. Ladage F. Verdel M. Everduim 
1980 E. Dollekamp T. Schippers P. van der Stap 
1981 F. Teer B. Bies R. Heusdens 
1982 P. Schuitema B. Bies P. Schellekens 
1983 B. Bies J. vd Borst P. Schuitema 
1984 B. Bies P. Geurtsen P. Nitsch 
1985 E. Budé P. Oudshoorn E. van Dusseldorp 
1986 B. Bies R. Heusdens P. Nitsch 
1987 J. van der Borst E. Budé B. Bies 
1988 R. Heusdens M. Katz M. Mitsjanski 
1989 W. Wirny A. Baljakin A. Gantwarg 
1990 E. Watutin A. Presman A. Tsjizjow 
1991 N. Samb M. Katz A. Schatzov 
1992 G. Sidibe E. Prosman K. Thijssen 
1993 E. Watutin F. Kemperman R. van de Pal 
1994 I. Rybakov K. Thijssen F. Fennema 
1995 E. Prosman T. Goedemoed L. Sekongo 
1996 K. Thijssen M. Adamaszek E. Prosman 
1997 E. Prosman I. Rybakov M. Podolski 
 
1998 A. Boelatov I. Rybakov B. Ba 
1999 N. Samb B. Ba M. Podolski 
2000 E. Prosman I. Tschartoriiski M. Duryev 
2001 R. Heusdens M. Dolfing N. Samb   
2002 M. Podolski N. Samb en J. Capelle  
2003 A. Schwarzman E. Heunen A. Schotanus 
2004 J.-M. Ndjofang B. Koullen D. Diakité  
2005 L.Kouogueu J.-M. Ndjofang B. Messemaker 
2006  J.M. Ndjofang A. Schwarzman E. Prosman 
2007  R.Heusdens L. Nicault A. Kalmakov 
2008  S. Wijker A. Kalmakov T. Schippers 
2009  M. Koopmanschap B. Eggens T. Schippers 
2010  A. van Berkel  A. Kalmakov A. Getmanski  
2011  R. Heusdens  M. de Kruijf  M. Deurloo  
2012  M. N´Diaye J.-M. Ndjofang R. van Marle 
2013  M. N’Diaye A. Andreev J. Daems 
2014  M. Ravjir A. Tjon a Ong M. Monteba 
2015 J. van Dijk A. Kalmakov A. Boulatov 
2016 E. Prosman R. Heusdens S. den Hollander 
 
 

Erelijst van de voorgaande toernooien 
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Advertentie 
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Camping "De Hitjesvijver", 
Willem Barentszweg 101, Heerlen,   045 - 521 13 53    www.hitjesvijver.nl 
 
Een groot aantal deelnemers verblijft tijdens het toernooi  op de camping de  
Hitjesvijver. Iedere deelnemer die gebruik wil maken van de camping dient zelf 
te zorgen voor een tent. Het organisatiecomité beschikt niet over tenten en  
toebehoren. 
 
Aankomst: de kampeerders kunnen vanaf donderdag 3 augustus om 12.00 uur  
op de camping terecht. 
Uiterlijk zondagmiddag 13 augustus om 12 uur moeten de deelnemers de  
camping verlaten hebben. 
 
Wie eerder dan 3 augustus wil arriveren, of na 13 augustus op de Hitjesvijver wil 
blijven, dient dit te bespreken met de beheerder van de camping. 
 
Globale checklist van mee te nemen artikelen: tent en toebehoren; slaapzak en 
luchtbed; kleding; sport- en zwemkleding; persoonlijke verzorgingsartikelen;  
legitimatiebewijs, zorgverzekeringgegevens of verzekeringspolis. 
 
Afstand van de camping naar het speellokaal: ca. 6 km met de auto; ca. 3.8 km 
te voet.  

Verblijf op de camping 

Advertentie 
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1.  Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het ten 
 tijde van het toernooi geldende Spel- en Wedstrijdreglement van de 
 K.N.D.B. van toepassing. 
2.  Het toernooi zal worden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De loting 
 voor de eerste ronde zal gericht zijn, in die zin, dat door de organisatoren 
 op basis de FMJD-rating, een verdeling van de deelnemers in twee of 
 meer groepen zal plaatsvinden. In de eerste ronde zullen de deelnemers 
 uit eenzelfde groep niet tegen elkaar spelen. Indien er meer dan honderd 
 deelnemers zijn zal ook het wedstrijdrooster voor de tweede ronde via 
 een geleide paring worden bepaald. 
3.  Het wedstrijdrooster wordt vanaf de tweede ronde (eventueel derde 
 ronde) bepaald door het computerprogramma Toernooimanager. De 
 resultaten van dit programma zijn bindend. De stand na elke ronde 
 wordt bepaald op basis van behaalde wedstrijdpunten / 
 weerstandspunten  / SB. 
4.  Er wordt gespeeld volgens het Fischer-systeem: voor elk van beide 
 spelers 80 minuten voor de hele partij vermeerderd met 1 minuut per 
 gedane zet. 
5.  Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds 
 veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard 
 (art. 13.4 SWR). 
6.  De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke 
 speler, voorzien van de uitslag en met vermelding van de stand van de 
 wedstrijdklok, direct na afloop van de partij aan de arbiter worden 
 overhandigd. Het in te leveren notatiebiljet dient de volledige en leesbare 
 notatie te bevatten. 
7.  Afbreken van partijen is niet toegestaan. Daarbij wordt een beroep 
 gedaan op de sportiviteit van de betrokken spelers. 
8.  Indien een speler zich onverhoopt uit het toernooi dient terug te trekken 
 valt, zulks ter beoordeling van het organisatiecomité, een reservespeler 
 in.  De reservespeler begint met het aantal punten van de speler die zich 
 terug trekt. 
9. Alle partijen dienen in de wedstrijdzaal te worden gespeeld. 
10. Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. In een 

aparte ruimte kunnen spelers en publiek voor analyses terecht. In deze 
ruimte is voldoende wedstrijdmateriaal beschikbaar. 

11. De wedstrijdleiding bestaat uit een lid van het organisatiecomité en de 
arbiter. De wedstrijdleiding kan zich laten bijstaan door derden. 

12. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de 
wedstrijdleiding. 

Wedstrijdbepalingen 
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De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten wegens 
ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi in of rond de speelzaal voor-
doen, en evenmin voor het zoekraken of op andere wijze verloren gaan van 
meegebrachte goederen. 
Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico. 

Samenstelling en lay-out: Remco Hannen 
© 2017 

Aansprakelijkheid 

Advertentie 

Steun onze adverteerders. 
Zij steunen ons ook. 
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