
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drie (of toch vier ?) winnaars bij het C4 toernooi 
 

Kees Besselink had het vast plezierig gevon-
den: de drie winnaars van de twintigste edi-

tie van het naar hem vernoemde toernooi 

bleven na afloop nog even hangen aan de 

bar. Bij een drankje kwam de vraag naar 

boven wie het meeste recht had om zich 

winnaar van het toernooi te noemen: Piet 
Peelen, Aran Köhler of Manuel Bosboom.  

      De heren losten het beschaafd - geheel 

in de geest van Kees - op. Ze gaven elkaar 

de credits. Manuel kon bogen op de meeste 

weerstandspunten, Aran op de hoogste tpr 

en voor Piet zou vast nog wel een plausibele 
reden bedacht kunnen worden. Nog 

diezelfde avond kwam Piet zelf via de mail 

met de oplossing aandragen. Hij was im-

mers de enige van het stel die ongeslagen 

was gebleven ! Overigens hield Tjark Vos 

zich  temidden van al het ratinggeweld goed 
staande. 

      Toen het toernooi in 1994 voor het 

eerst werd gehouden, vertelde Kees bij de 

opening dat hij een aantal verontruste 

telefoontjes had ontvangen. Bekenden en 

vrienden zagen de aankondiging van het 
Kees Besselink toernooi en meenden ten  

onrechte dat het om een memorial ging. 

Maar uiteindelijk haalt de tijd ons allemaal 

in. Eind oktober van dit jaar is Kees op 88  

jarige leeftijd overleden. Wij gedenken hem 

in dankbaarheid. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Laurens Schilstra wist de B groep te winnen 

voor Cees van de Berg. De C groep telde 

veruit de meeste deelnemers: 25 ! Dus wat 
mij betreft kan de winnaar van deze groep, 

David Groen, met enige goede wil ook 

aanspraak maken op de titel van winnaar 

2014, zelfs om meerdere redenen. Zijn 

groepsgenoten brachten het merendeel van 

het prijzengeld binnen. En hij scoorde 
bovendien de meeste punten van alle 

deelnemers, 6,5. Hans Uittenboogaard werd 

hier best of the rest. 

      De leden van EsPion moesten het 

ditmaal doen met de sympathieke lootprijs, 

die bij Frans Kerkhoff terecht kwam. En 
met de herinnering aan een plezierige 

toernooi, dat volgend jaar gewoon weer als 

openingszet 1.c4 zal hebben. 
 

Henk Enserink 
 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

december 2014. Eerste jaar. 

Blad zonder naam 
         

Periodiek van schaakvereniging EsPion 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deze en méér foto’s staan in het verslag van 

het toernooi op de site www.c4pion.nl. 

      En dan: dit jaar zijn er nog twee speel-
avonden. De donderdagen daarna vallen op 

Kerst en nieuwjaar, dan doen we allemaal 

iets heel anders. Maar de donderdag weer 

dáárop, 8 januari, is het meteen raak tijdens 

de traditioneel doldwaze Wijnwedstrijd !!  

        De redactie wenst ieder nu alvast zeer 
goede feestdagen en kijkt met u uit naar een  

voorspoedig en geslaagd 2015.   

tijdens de hoogstwaarschijnlijk doldwaze 
wijnwedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

  

 

 

http://www.c4pion.nl/


              De Wedstrijden 
 

EsPion 1  

Donderdag 6 november begint thuis een 
hopelijk mooie reeks. 5 – 3. 

 

Tegen Almere 3 

Dick van der Eijk  ½ 

Vincent van den Eijnde 1 

Rudolf van Velden 1 
Eric Junge    0 

Roland Wastiaux  1 

Henk Enserink  0 

Léon de Zwart  ½ 

Pieter Pelleboer  1 

 
Woensdag 26 november wordt de reeks op 

Kattenburg keurig voortgezet. 3 – 5. 

 

Tegen Raadsheer 2 

Dick van der Eijk  ½ 

Vincent van den Eijnde ½ 
Roland Wastiaux  ½ 

Rudolf van Velden 1 

Léon de Zwart  1 

Henk Enserink  ½ 

Pieter Pelleboer  1 

Peter Urbanus   0 
 

EsPion 2 

Donderdag 4 december. Het team gaat op 

bezoek bij het 6e van Amsterdam West. 

 

 EsPion 3 

Donderdag 30 oktober worden thuis goede 

zaken gedaan. 4½ - 3½. 

 

Tegen Amsterdam West 5  

Frank Steensma  0 
Harrie Boom  ½ 

Frans Kerkhoff  1 

Mart Ran  ½ 

Willem Alpherts  1 

Klaas Been  1 

Ton v/d Eyden  0 
Gerard Diependaal ½ 

 

Donderdag 20 november, noem het maar 

een uitglijder. Uit wordt het 5 – 3. 

 

Tegen VAS 8  
Frank Steensma  0 

Klaas Been  0 

Frans Kerkhoff  0 

Mart Ran  0 

Willem Alpherts  1 

Harrie Boom  0 
Ton v/d Eyden  1 

Gerard Diependaal 1 

 

 EsPion 4  

Woensdag 12 november. Het team gaat uit, 

het licht ook. 5½ - 2½. 
 

Tegen Volewijckers 2 

Alfred Vellekoop  1 

Cor Bergveld   0 

Rob Schalekamp  ½ 
Bram van der Vegt 0  

Mick Vaassen   1 

Jan Fikkens   0 

Jos Hillebrand   0 

Raymond Altman  0 

 
 EsPion 5  

Woensdag 29 oktober. Op Kattenbrg wordt 

het een gezellige avond. 1½ - 2½. 

 

Tegen Raadsheer 5 

Pieter Kok  0 
Jaap de Kreek  ½ 

Tom Kooij  1 

Ruut Keijzer  1 

 

EsPion 6  

Donderdag 13 november. Thuis overbrugt 
Roald met succes 455 ratingpunten. 

Tevergeefs. Het wordt 1½ - 2½ . 

 

Tegen TOG 1 

Ruut Keijzer   ½ 

Roald Vos    1  
Rob Ansink   0 

Martha v/d Berg  0  

 

- o - 0 - o - 

 

         Wie, wat en waar 
 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.club 
 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 020 - 665 89 63 

voorzitter@espion.club 

 

Secretaris:  
Alfred Vellekoop, 0294 – 45 01 50 

secretaris@espion.club  

  

Penningmeester: 

Gerard Diependaal, 020 - 615 36 05  

penningmeester@espion.club 
 

Bestuurslid algemeen: 

Peter de Haan, 0621 – 29 58 24 

bestuur@espion.club 

 

Bestuurslid algemeen: 
Willem Alpherts, 020 – 470 03 92 

bestuur@espion.club 

 

Wedstrijdleider extern:  

Henk Enserink, 030 - 666 40 24 

extern@espion.club 
 

Wedstrijdleider intern: 

Harrie Boom, 0636 - 00 39 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.club 

 
Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.club

november 2014. Eerste jaar. 

Blad zonder naam 

mailto:bestuur@espion.club


Een prachtig verslag van de teamleider van, naar hij zegt, de vijandelijke vereniging 
 

Raadsheer 5 – EsPion 5: 1,5 – 2,5 

EEN BEETJE ZONNESCHIJN 
Frans Altena 

 
Soms kan men, kennelijk, min of meer algemene opmerkingen aan 

het begin en het eind van een vorig wedstrijdverslag een volgende 

keer gewoon overnemen. Voor de thuiswedstrijd van het vijfde tegen 

het eveneens vijfde van EsPion (een fusie van Es’80 en De Pion) gold 

ook: een verschil van – clubratings meegerekend - eveneens 

gemiddeld zo’n 175 elo’tjes in het voordeel van de vijand (de 

EsPionniers verschenen met een sterker team dan in de eerste ronde)  

Maar kreeg ik halverwege ook hoop op een klein verlies ? En zou ook 

nu schone schijn bedriegen ? We zullen zien !  

 

We begonnen met een minuut stilte vanwege het overlijden van Moos 

van ‘t Loo, penningmeester van de Vereniging Nieuw Kattenburg, en 

ooit een van de oprichters ervan. 

 

Gekreun 

Bij het verwelkomen van de tegenstanders spreek ik mijn vaste wens 

uit: “Moge de beste verliezen !”. Aanvankelijk probeer ik, natuurlijk 

tevergeefs, vast te stellen welke openingen op de borden verschijnen; 

maar ik herken alleen het Retro-Romaans op het 5e bord. Na een 

klein half uurtje stelt Peter van de Beek vast, dat maar liefst drie van 

ons beter staan - altijd handig, zo’n waarneming van een deskundige. 

Maar ik merk wel zelf op dat ik af en toe enig gekreun van minstens 

twee EsPionners hoor – goed zo ! 

Kort na 9 uur staak ik voor even het  

oefening experimenteren met de 

instellingen van die nare digitale 

klokken. Maarten (bord 4) staat een pion 

achter, maar zijn aanvallende 24. Da3 

ziet er interessant uit. Charles (3) staat 

een pion voor – maar wat zegt dat ? Bij 

Willem (2) kijk ik dus meer in het 

algemeen naar de stelling, en ik vind die 

wat agressiever. Bij Simon (1) is er al 

erg veel geruild. 

 

Hop ! 

Een klein half uur later heeft Maarten helaas twee isolani’s op de e-

lijn, gevolgd door verlies van een kwaliteit, en hij geeft op (0-1). 

Charles is zijn pluspion weer kwijt en staat wat teruggedrongen. Bij 

Willem oogt het allemaal erg complex; Simon en zijn tegenstander 

hebben elk nog slechts één licht stuk en de stelling raakt lekker open.  

Omstreeks tienen heeft Charles een fout gemaakt, en zijn 

koningsstelling wordt zwaar belaagd door maar liefst drie lichte 

stukken. Hij doet een verkeerde koningszet en het is hopeloos (0-2). 

Ach … Willem staat een klein beetje hout achter, maar zijn 31. Pd2 

bedreigt twee onverdedigbare isolanipionnen. Hop, daar gaat de 

zwarte e-pion ! Hij meldt een remiseaanbod, naar hij vermoedt 

gedaan mede omdat de vijand aldus de match wint. Ik maak, 

natuurlijk per abuis, de fout openlijk naar zijn stelling te kijken (dat 

mag een teamleider helemaal niet, realiseer ik me te laat) en ga 

akkoord (0,5-2,5).  

 

Verlies dus, jammer. Maar dan is er evenals bij de vorige wedstrijd 

weer Simon – hoewel, eerst wordt ik wat somber van zijn drie niet 

verbonden pionnen tegenover vier wel verbonden pionnen, en ik vrees 

een wedstrijdverlies met royale cijfers: bepaald geen schone schijn 

dus. Maar toch … En als wit (“Stom hè !”) een paard cadeau geeft 



(beter klinkt natuurlijk: “Als Simon zijn veel sterkere tegenstander 

dwingt een paard cadeau te geven”) is het snel afgelopen en gaat al 

omstreeks  half 11 de zon weer enigszins schijnen (1,5-2.5). 

 

Een bijna verrassend klein verliesje dus maar, ondanks het 

theoretisch grote krachtsverschil. Dat geeft moed, toch ? 

 

Ronde 2                                                     
   De Raadsheer 5      1332 – EsPion 5         1526 1½ - 2½ 

1. Simon Bouwhuis      1393 – Pieter Kok       1651 1  - 0 

2. Willem Toutenhoofd       – Jaap de Kreek    1533 ½  - ½      

3. Charles Hartman     1364 – Tom Kooij        1480 0  - 1 

4. Maarten van Loggem  1240 - Ruut Keijzer     1440 0 -  1  

 
- o - 0 – o - 

Bedreigd 
 
Voor mij hoeft het niet meer. Ik duik onder. 

Schakers ? Net zulke malloten als ‘gewone’ 

mensen.  

      Je zou zeggen dat schakers gemiddeld wat 

beter zouden zijn in het van twee kanten bekijken 

van dingen, van de nuances zien en zo. Niets is 
minder waar. 

      Dit gebeurde. Je weet dat ik geweld mijd als 

de pest. Als er alleen nog maar iets dreigt ben ik 

al weg. Ik ga dus op een dag in november naar een 

internationaal schaaktoernooi. Ik denk nog, daar 

wordt de agressie gekanaliseerd, beschaafd vorm-
gegeven.  Het is ook nog in The Old School, lijkt 

me ouderwets gezellig.  

      Zo op het oog moet het een vredelievend 

gebeuren zijn, want de winnaar is al dagen van te 

voren bekend gemaakt, zij het in code: op het 

affiche stond 1.C4. Nou ken ik die Zephyr niet 
persoonlijk, maar het leek me een goed idee om 

iemand al vooraf tot winnaar uit te roepen. Zo 

krijg je geheid wat minder strijd. 

      Ik loop dus in de wandelgangen wat te 

kijken, zelf spelen doe ik zelden, ik ben een 

kijker. Maar ach, je maakt wel eens een 
onschuldige opmerking, gewoon om wat te zeggen. 

Ik zeg dus: ‘Zou het niet een idee zijn om zwart 

eens te laten beginnen ?’ 

      Wordt het meteen een hele discussie: of ik er 

soms ook zo eentje ben die vindt dat  zwart 

gediscrimineerd wordt, die vindt dat wit altijd een 
streepje voor heeft, die niets maar dan ook 

helemaal niets begrijpt van mooie tradities.  

      En of ik dan liever rode stukken wilde, ja, 

nou, dat moest ik dan maar eens gaan uitleggen 

aan de indianen. Ik probeerde de storm nog te 

kalmeren met een voorzichtig ‘regenboogstukken 
dan ?’ De storm werd een typhoon. Dat ik 

homofoob was. En in wezen een racist. 

      Ik vluchtte naar buiten, naar station Rai 

vanwaar ik me per NS uit de voeten maakte. Ter 

hoogte van Gouda dacht ik nog even aan 

stroopwafelstukken. Op het perron van 
bestemming liet ik mijn zakschaakdoosje  stiekem 

in een afvalbak glijden. Ik denk dat ik mijn 

naam ga veranderen. 

 
Zwartkijker 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  


