
 
 
 

 
 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 

IN  VINO  VERITAS 
Wijndrinkers spreken de waarheid ! Zeker 

in de geordende hoofden en geconcen-

treerde breinen van bijvoorbeeld  wiskun-

digen, onderzoekers, chirurgen , advocaten, 
of programmeurs en… schakers  ontstaat 

wel eens de wens het altijd aanwezige 

“schema” los te laten en dan kun je wat 

verwachten.      

     Ergens in de lange geschiedenis van De 

Pion is de traditie ontstaan 1 keer per jaar 
een speciale schaakavond te organiseren. 

Die viel altijd in de buurt van Oud en 

Nieuw en kan wel als een soort van nieuw-

jaarsreceptie beschouwd worden, we maken 

er dan een dolle boel van en zorgen voor 

wat speciale regels, die in ieder geval als 
kenmerk hebben dat ze het spel wat minder 

serieus, wat onvoorspelbaarder en wat 

luchtiger maken.  

     Maar vooral zijn we blij dat we elkaar  in 

het nieuwe jaar weer zullen tegenkomen, en 

dat is nu eenmaal ook als tegenstander.De 
keren die ik heb mogen meemaken-  

uiteindelijk ben ik een lid van de Es groep – 

werden die regels uitgedacht en vormge-

geven door Jan Brugman, die zelf ook dit 

jaar aanwezig was bij de opening , maar niet 

zou meespelen. In zijn voetsporen verder te 
gaan legde mij wel wat druk op, want Jan, 

die leek me wel een autoriteit op dit gebied.                                        

     Schaken kost niet iedereen evenveel 

moeite. Dat is goed te zien bij de geoefende 

snelschakers die er zo het ene na het andere 

potje kunnen uitgooien. Mijn uitgangspunt 
was om alle deelnemers in dit opzicht wat 

gelijker te maken. Als je een partij verliest  

 

 

 

 

 

 

 

 

komt dat door een gebrek aan voldoende 
stukken of door geworstel met te weinig 

tijd. Dus daar wilde ik iets aan doen: 

kredietpunten om stukken weg te pakken en 

extra tijd vanaf het begin. Ik koos het 

ratingverschil tussen 2 deelnemers als toe-
wijzingscriterium. We speelden in groepen 

van 4 ( tweemaal). 

     Gelukkig kreeg ik de hulp van Robert 

Schalekamp die alles met me doorsprak en 

ook nog bereid was 2x bij mij langs te 

komen, naast het onvermijdbare heen en 
weer geflits van zinnetjes per email. Op de 

avond zelf was er Gerard Diependaal die de 

presentatie aan de deelnemers voor zijn 

rekening nam. Ook vulde hij twee uitpui-

lende tafels met prijzen, een met de wat 

betere schaakboeken uit de jaren 90, en 
natuurlijk die met de wijn. Robert had een 

extra  assortiment van  frisdranken samen-

gesteld bij zijn bio-leverancier.   

      En zo kwam de avond op gang met het 

ongeveer verwachte aantal deelnemers van 

35. Bijna in iedere partij was er een 
tijdsverschil en een kredietpuntenverschil.  

Dit exemplaar is bestemd voor: 

februari 2015. Eerste jaar. 

Blad zonder naam 
         

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen moest zich op een nieuwe situatie 
oriënteren: en eerlijk gezegd dat ging be-

hoorlijk goed, want ik hoefde weinig meer 

te verduidelijken. De nummer 1 van de club 

tegen de nummer laatst en onduidelijk hoe 
dat zou aflopen. Het werkte! De losse sfeer 

van de avond zorgt er voor dat je veel meer 

aangesproken wordt dan anders: ieder geeft 

ook zijn mening over de avond en op elk 

moment. Het leek haast ook nog zo te zijn 

dat wie zich er het best in verdiepte, het 
hoogste eindigde.  

     Jammer was dat de voorzitter er niet bij 

kon zijn (geveld door mug of olifant) en 

Cor Bergveld ook niet (had het weer op zijn 

heupen), en dat er maar 2 spelers uit het 

eerste team aanwezig waren: misschien 
wisten ze het wel helemaal niet. Kom op 

eerste teamspelers, kom volgend jaar eens 

naar de wijnwedstrijd, dan ga je wat 

meemaken. 

     Maar de rest van het jaar hanteren we 

tijdens het schaken  toch weer een ander 
gezegde over wijn met een welhaast 

tegengestelde betekenis aan het begin van 

dit stukje namelijk: “Als de wijn is in de 

man, zit de wijsheid in de kan”. 

     Tot zover maar weer voor dit jaar. De 

externe competitie gaat zo meteen ook weer 
verder. Een goed 2015 voor  jullie allemaal ! 

Frans Kerkhoff 

- o – 0 – o - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                

De traditioneel spannende 
dagen van januari 

 
Tata 2015. EsPion deed aan 13 borden mee.  

De acht vierkampers kregen twee winnaars 
in het midden. Marcel Kusse legde als 9-

groeper 2½ punt op tafel. En in groep 8c 

haalde Mick Vaassen een sterke 3 uit 3.  

     Gerard Diependaal (7H) en Klaas Been 

(5c) kwamen in het weekend nog tot een 

nette 2 uit 3. Klaas was in de dagvierkamp  
– als er ergens in de wereld een schaakbord 

ligt, kun je er tien tegen een donder op 

zeggen dat je Klaas daar vind – met slechts  

één punt helaas minder voortuinlijk.  

     Jan Fikkens (8I) kwam keurig tot 50% 

en werd tweede. De dit jaar gepromoveerde 
Tom Kooij kwam, net als Raymond Dernier 

tot één punt. En dat is altijd meer dan niets. 

Vandaar dat Roald Vos, blijmoedig als hij is, 

volgend jaar zijn resultaten van deze Tata-

editie alleen maar kan doen stijgen. 

 
     Zware strijd bij de dagkampers 

Van de vier dagkampers zal het onze Henk 

Enserink (5F) niet zijn meegevallen dat hij 

net een half puntje te kort kwam voor een 

resultaat van 50%. Maar toch, het feit dat 

hij desondanks op een gedeelde zesde plaats 
uitkwam, geeft aan dat er tegenstand was 

van een zwaar kaliber.  

      Twee zesdegroepers kwam tot 5 nette 

punten, Henk Plantfeber en Harrie Boom. 

Voor Harrie had die netheid een wrange 

bijsmaak. Halverwege stond hij met een 
TPR dat reikte naar de 2.000 nog ongesla-

gen bovenaan. In de eindsprint werd het 

wonder de das omgedaan en de TPR terug 

gebracht naar 1671. 

      Wat rest is een compliment voor een 

TPR dat 61 punten hoger licht dan de 
rating. Met recht en reden kan Martha van 

den Berg trots terug kijken op de door haar 

behaalde punten, ook al zijn het er twee. 

   

 

 



Rien ne va plus   

 

Het is tijd voor welverdiende felicitaties. 
Gefeliciteerd Roland Wastiaux, je hebt de 

allereerste competitieronde van Espion met 

pure overmacht gewonnen. Je behaalde 

daarmee een historisch kampioenschap. 

Hoera dus.  

     Hier hoort natuurlijk een gepast 
applausje voor de runner-up, Henk 

Enserink. Hij staat aan het hoofd van een 

sterke groep achtervolgers waaruit hij zich 

pas de laatste wedstrijden omhoog 

worstelde.  

     Het volgende hoera is bestemd voor 
Jacques Koolstra en Bram van der Vegt. Zij 

eindigden met een gelijk (en hoog) aantal 

punten. Een gedeeld kampioenschap als het 

ware. Onze intern wedstrijdleider verbindt 

daar een openhartige verzuchting aan: “Op 

grond van een wat wonderlijk criterium 
(hoogste percentage uit interne partijen) 

eindigt Jacques als eerste.” Dit neemt niet 

weg dat beiden komend seizoen in de A-

groep spelen.  

     Het moet gezegd, ook in de andere 

regionen van de B-groep was het ‘close’ 
Jacques en Bram laten een contingent van 

maar liefst 9 achtervolgers achter zich. Dat 

belooft veel voor de strijd in het komende 

seizoen. Dit temeer nu Henk Plantfeber 
zich in hoogsteigen persoon met de B-

groep gaat bezig houden. Zijn degradatie uit 

A brengt ongetwijfeld veel reuring in B. 

     En dan is er nog een wonderlijke 

pomotie van B naar A. Die is het directe 

gevolg van het menselijk tekort – zoals in 
dit geval getoond in de jaarvergadering - om 

het mogelijke gevolg van te nemen besluiten 

te voorzien.  

     Alleen onze intern wedstrijdlkeider kan 

dat op de volgende onnavolgbare wijze ver-

woorden. “Verder stelt de regeling zoals die 
op de laatste jaarvergadering is aangenomen 

de wedstrijdleider voor problemen. Eigen-

lijk zouden Pieter Pelleboer en Jaap de 

Kreek eerst een barrage moeten spelen om 

uit te maken wie rechtstreeks degradeert en 

de winnaar zou een barrage moeten spelen 
met de speler uit de B-groep met de hoog-

ste rating, zijnde Kees Berghuis. Dat is las-

tig te organiseren, temeer daar de kalender 

helemaal geen ruimte biedt voor barrages !  

Aangezien er ook een lichte onbalans dreigt 

te te onstaan tussen de aantallen spelers in 
de A-en B-groep heb ik er voor gekozen 

voor deze keer een extra versterkte promo-

tie toe te passen: Pieter en Jaap degraderen 

niet en Kees Berghuis promoveert naar de 

A-groep.” 

Met dank aan Harrie Boom 

 

Eindstand najaarscompetitie 2014 in groep A 

 
Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig 

1 Roland Wastiaux 12½ (14) 10½ (12) 8,0 1964 0  (—-)  1  (2) 1  (2) 

2 Henk Enserink 10½ (16) 9½ (14) 9,2 1770 0  (—-)  1  (2) 0  (0) 

3 Klaas Been 10  (15) 7  (10) 2,9 1825 0  (—-)  2½ (5) ½  (1) 

4 Harrie Boom 9½ (14) 6  ( 9) 3,9 1795 0  (—-)  2½ (5) 1  (2) 

5 Léon de Zwart 9  (13) 6½ (10) 6,1 1775 0  (–R-)  1  (2) 1½ (3) 

6 Willem Alpherts 9  (15) 5½ ( 9) 4,2 1698 ½  (–R-)  2½ (5) ½  (1) 

7 Ad Mank 8½ (13) 4½ ( 9) 4,7 1644 2½ (–R-)  0  (0) 1½ (3) 

8 Ruud Jagerman 8  (11) 5  ( 9) 4,4 1693 0  (—-)  1  (2) 2  (5) 

9 Ton van der Eyden 7½ (16) 4½ (10) 4,7 1575 ½  (-D–)  2½ (5) 0  (0) 

10 Gary Harper 7  ( 9) 4½ ( 7) 3,2 1784 0  (–R-)  ½  (1) 2  (7) 

11 Pieter Kok 7  (16) 6  (14) 7,8 1559 ½  (-D–)  ½  (1) 0  (0) 

12 Raymond Dernier 7  (14) 5  (12) 6,0 1572 0  (—-)  1  (2) 1  (2) 

13 Gerard Diependaal 7  (14) 2½ ( 8) 3,0 1509 1  (G—)  2½ (5) 1  (2) 

14 Mart Ran 6½ ( 9) 2  ( 4) 2,1 1646 0  (—-)  2½ (5) 2  (7) 

15 Ron van Leeuwen 6½ ( 8) 3  ( 6) 2,7 1688 1  (-D–)  ½  (1) 2  (8) 

16 Cor Bergveld 6½ (13) 4  (11) 3,6 1556 0  (—-)  1  (2) 1½ (3) 

17 Roy Sie 6  (10) 3  ( 8) 4,2 1519 0  (—-)  1  (2) 2  (6) 

18 Raf Tjong-Akiet 6  (11) 4  (11) 6,0 1543 0  (—-)  0  (0) 2  (5) 

19 Harold van der Laan 6  (15) 4½ (13) 6,5 1520 0  (—-)  1  (2) ½  (1) 

20 Frank Steensma 6  (15) 2½ ( 9) 3,8 1498 ½  (G—)  2½ (5) ½  (1) 

21 Pieter Pelleboer 5  ( 5) 1  ( 2) 1,2 1668 1  (–R-)  1  (2) 2  (X) 

22 Jaap de Kreek 5  ( 9) 2½ ( 8) 2,8 1509 0  (—-)  ½  (1) 2  (7) 

23 Henk Plantfeber 4½ ( 7) 2½ ( 7) 3,6 1511 0  (—-)  0  (0) 2  (9) 

 



Eindstand najaarscompetitie 2014 in groep B 

 
Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig 

1 Jacques Koolstra 11  (11) 8½ (10) 3,3 1756 0  (—-)  ½  (1) 2  (5) 

2 Bram van der Vegt 11  (16) 9½ (13) 6,9 1614 0  (—-)  1½ (3) 0  (0) 

3 Robert Schalekamp 10½ (15) 8  (12) 7,2 1557 1  (-D–)  1  (2) ½  (1) 

4 Jos Kraay 10  (13) 8½ (13) 4,9 1437 0  (—-)  0  (0) 1½ (3) 

5 Frans Kerkhoff 9½ (15) 6½ (10) 5,6 1604 0  (—-)  2½ (5) ½  (1) 

6 Mick Vaassen 9½ (15) 6½ (10) 5,9 1444 0  (—-)  2½ (5) ½  (1) 

7 Tonny Wagenaar 9  (11) 6  (10) 6,6 1357 1  (–R-)  0  (0) 2  (5) 

8 Peter de Haan 9  (14) 6½ (11) 6,1 1375 0  (—-)  1½ (3) 1  (2) 

9 Tom Kooij 9  (13) 7  (12) 6,9 1482 0  (—-)  ½  (1) 1½ (3) 

10 Ruut Keijzer 9  (14) 7  (12) 8,2 1338 0  (—-)  1  (2) 1  (2) 

11 Marcel Kusse 9  (16) 8  (15) 10,0 1386 1  (–R-)  0  (0) 0  (0) 

12 Jos Hillebrand 8½ (10) 5  ( 7) 4,2 1583 0  (—-)  1½ (3) 2  (6) 

13 Alfred Vellekoop 8½ (14) 5½ (10) 7,3 1368 ½  (-D–)  1½ (3) 1  (2) 

14 Carel van Pampus 8½ (12) 6  (11) 6,3 1428 0  (—-)  ½  (1) 2  (4) 

15 Michaël Klaversteijn 8  (10) 6  (10) 7,4 1372 0  (—-)  0  (0) 2  (6) 

16 Jan Koolstra 8  (14) 7  (13) 8,3 1319 0  (–R-)  0  (0) 1  (2) 

17 Jan Fikkens 8  (16) 6½ (13) 7,4 1395 0  (—-)  1½ (3) 0  (0) 

18 Pieter Schonagen 7½ (11) 5½ (11) 4,8 1270 0  (—-)  0  (0) 2  (5) 

19 Roald Vos 7½ (16) 6  (13) 3,7 1282 ½  (–R-)  1  (2) 0  (0) 

20 Carin Giesen 7  (12) 4½ (11) 4,6 1190 ½  (–R-)  0  (0) 2  (4) 

21 Jaap Rietveld 6  ( 9) 3½ ( 7) 3,5 1395 ½  (-DR-)  0  (0) 2  (7) 

22 Raymond Altman 5½ ( 8) 2½ ( 6) 4,6 1158 ½  (–R-)  ½  (1) 2  (8) 

23 Rob Ansink 5½ (15) 4  (13) 4,0 1123 0  (—-)  1  (2) ½  (1) 

24 Bert Rietveld 4  (16) 3  (15) 4,3 1039 1  (–R-)  0  (0) 0  (0) 

25 Kees Berghuis 3  ( 4) 1  ( 4) 2,9 1331 0  (—-)  0  (0) 2  (X) 

26 Martha van den Berg 3  (15) 1  (12) 2,9 832 ½  (–R-)  1  (2) ½  (1) 

27 Hans Kamstra 2  ( 1) 0  ( 1) 0,4 1003 0  (—-)  0  (0) 2  (X) 

28 Dicky Hamming ½  (16) ½  (14) 1,3 665 0  (–R-)  0  (0) 0  (0) 

 

- o – 0 – o -

   

 Ratingstand groep A 
op 29 januari 2015   

 
 

Naam intra verw p-v 

1 Klaas Been 7  2,9  4,1 

2 Harrie Boom 6  3,9  2,1 

3 Willem Alpherts 5½ 4,2  1,3 

4 Gary Harper 4½ 3,2  1,3 

5 Ruud Jagerman 5  4,4  0,6 

6 Cor Bergveld 4  3,6  0,4 

7 Ron van Leeuwen 3  2,7  0,3 

8 Mart Ran 2  2,1  -0,1 

9 Ad Mank 4½ 4,7  -0,2 

 

Ratingstand groep B 
op 29 januari 2015  

 

 
Naam intra verw p-v 

1 Jacques Koolstra 8½ 3,3  5,2 

2 Jos Kraay 8½ 4,9  3,6 

3 Roald Vos 6  3,7  2,3 

4 Pieter Schonagen 5½ 4,8  0,7 

5 Rob Ansink 4  4,0  0,0 

6 Carin Giesen 4½ 4,6  -0,1 

7 Dicky Hamming ½  1,3  -0,8 

8 Bert Rietveld 3  4,3  -1,3 

9 Martha van den Berg 1  2,9  -1,9 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En dit is alleen nog maar het begin 
 
“Nee, de website is nooit af” zegt Mick. Er 
komen altijd nieuwe dingen bij. Maar hij is 
nu wel klaar. Klaar voor gebruik. Klaar om 
de laatste standen in op te zoeken. Klaar 
om te kijken wie er bardienst heeft. Klaar 
om ongezouten je mening te geven. Klaar 
om… nou ja, ga alsjeblieft zelf maar kijken. 

 
Mick houdt als waakzaam webmaster de 
vinger aan de knop voor de kleine fijnzin-
nigheden, helpt zonodig bloggers aan 
spreekruimte en zorgt – in mooie samen-
werking  met Harrie –voor actuele weergave 
van standen en prestaties. www.espion.club. 
www.schaakclubamsterdam.nl mag ook. 

 



              De Wedstrijden 
 

EsPion 1  

Donderdag 18 december werd thuis zomaar 
bijna gewonnen.  3 - 5. 

 

Tegen VAS 5 

Dick van der Eijk  ½ 

Vincent van den Eijnde 1 

Rudolf van Velden 0 
Roland Wastiaux  ½ 

Léon de Zwart  0 

Henk Enserink  1 

Pieter Pelleboer  0 

Ron van Leeuwen  0 

 
EsPion 2 

Donderdag 4 december. Het team gaat op 

bezoek. En neemt de buit mee. 3½ - 4 ½. 
 
Tegen Amsterdan West 6 
Peter Urbanus  1 
Kees van Uijl  ½ 
Theo Flinkenflügel 1  
Ruud Jagerman  0 
Harold van der Laan 1 
Raymond Dernier  0 
Mart Ran  1 
Roy Sie   0 
 

 
 EsPion 3 

Donderdag 11 december. Thuis wordt snel 

en gedecideerd afgerekend. 6½ - 1½. 
 

Tegen Raadsheer 4  

Frank Steensma  1 

Frans Kerkhoff  1 

Harrie Boom  ½ 

Willem Alpherts  1 
Klaas Been  1 

Ton v/d Eyden  0 

Gerard Diependaal 1 

Mick Vaassen  1 

Donderdag 20 november, noem het maar 

een uitglijder. Uit wordt het 5 – 3. 
 

Donderdag 29 januari. De eerste klap van 

het jaar is ’n daalder waard. 6½ - 1½. 

 

Tegen Caïssa 11  

Frank Steensma  0 
Mart Ran  1 

Frans Kerkhoff  ½ 

Harrie Boom  1 

Klaas Been  1 

Willem Alpherts  1 

Ton v/d Eyden  1 
Gerard Diependaal 1 

 

 EsPion 4  

Donderdag 4 december. De alweer vierde 

nederlaag wordt opgehaald. 6 - 2 

 
Tegen VAS 7 

Alfred Vellekoop  0 

Jacques Koolstra  0  

Bram van der Vegt ½  
Jos Hillebrand   0 

Jan Fikkens   0 

Mick Vaassen   0 

Raymond Altman  1 

Peter de Haan   ½ 

 
 EsPion 5  

Donderdag 11 december. Thuis worden de 

beste vrienden onheus belegend. 4 – 0. 

 

Tegen EsPion 6 

Pieter Kok  1 
Jaap de Kreek  1 

Carel van Pampus  1 

Tom Kooij  1 

 

EsPion 6  

Donderdag 11 december. Thuis wordt het 
een pijnlijk uitje. 0 – 4. 

 

Tegen Espion 5 

Ruut Keijzer   0 

Roald Vos    0  

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


