
 

 

 

 

 

 

 

 
Het bestuur 

gaat zwart op wit 
 

Er komt een clubboek. Het wordt een 

bundeling  van alles wat aan feiten en taken 

nodig is om de club goed draaiend te hou-

den. Het bestuur zorgt voor de samenstel-

ling. De bestuursleden kunnen dan mooi 

nalezen wat er van hen verwacht wordt. 

 

Het bestuur verdeelt 

Verdeel en heers. Maar dan op de plezierige 
manier. Want taken binnen de vereniging 

moeten en kunnen niet louter door het 

bestuur worden verricht. Ook onder leden 

zullen meer en meer taken verdeeld worden. 

De do’s & dont’s van ook die taken worden 

zorgvuldig in het clubboek omschreven.  
 

Goed draaien 

Om een club van zo’n zestig leden goed 

draaiend te houden, is heel wat meer 

man/vrouwkacht nodig dan dat onze vijf 

bestuursleden kunnen opbrengen. Zonder 
de inzet van vrijwilligers lukt het niet. 

Bardienst, materiaalbeheer, wedstrijdleiding, 

websidebeheer, redactie en de onmisbare 

taak van de teamcaptains… elke vrijwilliger 

wordt straks gesteund door een “eigen” 

bestuurslid.  
     En da’s nog maar het begin. Dus als er 

straks op je schouder wordt getikt, dan weet 

je dat je wordt uitgenodigd om vrijwilliger te 

zijn. 

 

Bar en wedstrijdleider 

Dit moet toch gemakkelijk te onthouden 

zijn. B & W. Het overzicht van de bar-

diensten (B) ligt elke speelavond op de tafel 

van de intern wedstrijdleider (W). Dan hoef 

je nooit te vergeten wanneer je ook al weer 

bardienst hebt. En heb je je daarvoor nog 
niet opgegeven, doe dat dan nu. 

 

- o – 0 – o – 

 

Het hangt aan de deur 
Goed nieuws voor rokers: aan de zaaldeur 
komt een pasje te hangen. Daarmee kun je  

na ’t roken de buitendeur weer openen om 

binnen te komen. Want rokers doen ’t op 

straat. 

 

- o – 0 – o - 
 
 
 

                      
 
                   

Zaterdag 30 mei. Feest ! 
Op 30 mei vieren we dat EsPion haar eerste 

seizoen vol maakt. Inderdaad, volmaakt. 

Robert, Tom en Peter bereiden ons een 
mooie mengeling van schaken, muziek en  

eten. Dit feestelijke menu wordt opgediend 

in de Old School. Zet het in je agenda ! 

 

- o – 0 – o – 

 
Jeugdtraining in de kerk 
Als Eric Junge er aan trekt, dan gebeurt er 

iets. Hij benaderde scholen voor zijn idee. 

En hij kreeg een ploegje jeugd mee.  

     De eerste schaaklessen vonden op 

vrijdag plaats in Torendael. Om praktische 
redenen worden de bijeenkomsten voort- 

gezet in de Maarten Lutherkerk. Het is een 

prachtig initiatief. Een schaakvereniging die 

zichzelf serieus neemt, kan eigenlijk niet 

zonder. Eric verdient hierbij alle steun. 

     “Kom op nou.” 
 

- o – 0 – o – 

 

Schipper wordt matroos 
Dat iemand die Michaël heet ook wings 

heeft, is niet zo verwonderlijk. Mooi is wel 
dat hij nu ook matroos is.  

     Michaël Klaversteijn ruilde zijn groot 

vliegbrevet voor op de Boeing 747-400 in 

voor de rondvaartboot. De Amsterdamse 

grachten zagen hem 3 jaar als schipper. Dat 

deed hem promoveren tot matroos op de 
binnenvaart (rijnschepen en meer van dat 

geweld).  

     Binnenkort doet hij ook nog mondeling 

examen om volgend jaar zijn groot brevet 

als schipper binnenvaart binnen te halen. 

 
- o – 0 – o - 

 

Nou tabé dan 
Het is donders jammer. Ruud Jagerman 

verhuist naar Almere. Fijn voor hem maar 

spijtig voor EsPion.  
     Ruud was actief als redacteur van het 

toenmalige blad De Pionier. Op ledenverga-

deringen kon hij zijn voorstellen kritisch en 

met klare taal presenteren. En hij kon nog 

aardig schaken ook. In en bij Almere zullen 

ze blij met hem zijn. Terecht.  

     Ruud, het ga je wel. We zullen elkaar 

vast nog wel tegen komen. 

 

– o – 0 – o - 

maart 2015. Eerste jaar. 

Blad zonder naam 
         

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



Remise claimen 
 

Enige tijd geleden speelde Bram van der 

Vegt tegen Jaap de Kreek. Bram gebruikte, 

zoals hij wel vaker doet, veel tijd en ging in 

een nogal remise-achtige stelling door zijn 

vlag. Hij meende daarna dat de uitslag 

remise zou moeten zijn. Ik werd erbij ge-
haald. Ik zei dat de vlag gevallen was maar 

liet in het vage wat dat zou moeten be-

tekenen. Na enig heen en weer gepraat kwa-

men Bram en Jaap remise overeen. Dat kan 

allemaal in de gemoedelijke sfeer van 

EsPion, maar het is bepaald niet volgens de 
regels. En zeker bij een externe partij of een 

toernooi kan het geen kwaad die regels te 

kennen. 

     Goed, u heeft een gewonnen stelling, of 

althans stelling die volgens u niet door uw 

tegenstander te winnen is. U hebt echter 
bijna geen tijd meer. U wilt wel remise. Wat 

te doen? 

     Allereerst, wie remise wil, zal ’t  moeten 

aanbieden. En aanbieden betekent niet op 

een willekeurig moment met enige nadruk 

“remise!” roepen. Nee nee, de ‘koninklijke 
weg’ is: eerst uw zet uitvoeren, dan remise 

aanbieden en vervolgens de klok indrukken. 

Op die manier maakt u duidelijk wat u wilt 

en legt u de bal bij uw tegenstander.  

     Er zijn twee variaties mogelijk. U kunt 

remise aanbieden terwijl u aan zet bent. Dit 
is geheel legaal, maar uw tegenstander mag 

u vragen  eerst een zet te doen en daarna 

beslissen of hij uw aanbod wel of niet aan-

neemt. U kunt ook remise aanbieden terwijl 

uw tegenstander aan zet is. Dat is minder 

netjes, want uw tegenstander moet in plaats 
van over zijn zet nu ook nadenken over uw 

remise aanbod. Dat is feitelijk hinderen van 

de tegenstander. 

     De tegenstander kan uw aanbod afwij-

zen door ‘nee’ te zeggen, een zet te doen, of 

door een combinatie van beide. Het remise-
aanbod geldt dan niet meer (je ziet wel eens 

dat A remise aanbiedt, B dit weigert en na 

een paar zetten iets zegt als ‘laten we toch 

maar remise doen’, A heeft dan het volste 

recht door te spelen). 

     En nu we toch bezig zijn, meerdere ma-
len kort na elkaar remise aanbieden wordt  

beschouwd als hinderen van de tegenstan-

der. 

     Maar ter zake, u heeft volgens de regelen 

der kunst remise aangeboden. Uw tegen-

stander wijst dit af. Hij kan daar een goede 
reden voor hebben. Wellicht staat u hele-

maal niet zo goed als u denkt of is het niet 

zo remise-achtig als u meent. Maar hij kan 

ook de minder nobele bedoeling hebben u 

door uw vlag te jagen. Hoe dit ook zij, als u 

meent dat dit laatste het geval is en u nog 
minder dan twee minuten op de klok hebt, 

kunt u de klok stil zetten en de wedstrijd-

leider erbij halen. U zegt dan tegen hem iets 

in de trant van “Ik vraag u de partij remise 

te verklaren want mijn tegenstander doet 
alleen nog maar zetten die bedoeld zijn om 

tijd te winnen”.   

     De wedstrijdleider zal in het algemeen 

niet meteen een beslissing nemen, maar de 

partij verder laten gaan en pas als uw vlag 

gevallen is een oordeel vellen.  Waarop dit 
oordeel gebaseerd moet zijn, valt niet altijd 

duidelijk te zeggen. De wedstrijdleider moet 

de indruk hebben dat een remiseweigeraar 

daadwerkelijk probeert op winst te spelen. 

Hij mag daarbij slechte zetten doen, als het 

maar geen zetten zijn om het zetten. En in 
het geval van een theoretisch eindspel zal de 

wedstrijdleider de indruk willen hebben dat 

de remiseclaimer daadwerkelijk weet hoe hij 

het eindspel remise moet houden.  

     Hoe dan ook, een punt dat niet genoeg 

benadrukt kan worden: haal tijdens de 
partij de wedstrijdleider erbij. Na het 

vallen van de vlag kan de wedstrijdleider 

alleen constateren dat de vlag gevallen is en 

geen claim honoreren. 

Harrie Boom 
- o – 0 – o – 

 

RRB,  
de remiseregel van Boom 

 

Remise aanbieden ?  

1. Doe uw zet. 

2. Biedt remise aan. 

3. Druk de klok in. 

 

Remise claimen ? 
1. Kijk eerst of u wel u minder dan 

    twee minuten op de klok  hebt.  

2. Zet de klok stil. 

3. Haal de wedstrijdleider erbij. 

 
- o – 0 – o – 

 

Misbruik uw tijd niet 
 

U hebt het artikel van onze wedstrijdleider 

goed gelezen en u maakt een slimme ge-

volgtrekking. Die onthoudt u voor die keer 

dat u èn uw tegenstander elk nog maar lut-

tele seconden speeltijd over hebben.  

     U staat er niet best voor. Sterker nog, u 
staat verloren. Dan drukt u de klok in en 

staat meteen op. Uw tegenstander is verrast. 

U roept de wedstrijdleider erbij. Uw tegen-

stander is nu niet langer verrast, hij is puur 

in verwarring.  

     De wedstrijdleider komt, u doet uw pre-
velementje, de wedstrijdleider neemt de 

situatie in ogenschouw en besluit het vallen 

van de klok af te wachten alvorens hij be-

slist.  

     Uw tegenstander is nu zó afgeleid, dat de 

kans groot is dat hij aangeslagen “door z’n 
klok” gaat. Juist, op dàt moment heeft u een 

vriend minder. 

 

- o – 0 – o - 



EsPionier 
 

Dit zou misschien een aardige naam zijn 

voor ons clubblaadje, maar het slaat toch 

vooral op mezelf. Ik ben immers het eerste 
lid van EsPion dat niet besmet is met een 

Es- of Pionverleden !  Nu dat de eerste 

interne (herfst)competitie erop zit, wil ik 

mijn ervaringen graag met  jullie delen.  

     Na een onderbreking van 20 jaar wilde ik 

mijn schaaktalent (ahum) wel weer eens 
testen tegen schakers van vlees en bloed, op 

een echt bord met echte stukken. Voor mijn 

gevoel kon ik het nog wel.  Dus toen Harrie 

mij de eerste schaakavond vroeg wat mijn 

speelsterkte was, zei ik “zo rond de 1500”, 

hoewel ik eigenlijk meer dacht aan 1600. 
Dat zou nog vies tegenvallen! 

     Ik werd die eerste avond gekoppeld aan 

webmaster Mick. Ik kreeg wit en er kwam 

een Spaanse partij op het bord, waarbij ik 

diep in mijn geheugen moest graven, terwijl 

Mick elke zet a tempo uitvoerde. Na 8. c3 
kwam de eerste schok: 8. …, d5, het 

Marshallgambiet! Wat nu? In mijn 

studententijd had een huisgenoot dit wel 

eens tegen mij gespeeld in een vluggertje, 

maar dat was meer dan 25 jaar geleden! Ik 

nam de pion aan (wat moet je anders?), zag 
Micks dame naar h4 komen, zag de zwarte 

torens de open e-lijn in bezit nemen… Dit 

kon niet lang goed blijven gaan. Was Mick 

verteld dat je een nieuweling zijn eerste 

partij niet moest laten verliezen? Ik zal het 

wel nooit te weten komen.  Hoe het ook zij, 
Mick miste ergens een winnende voort-

zetting en liet me met remise ontsnappen.  

Maar dat kon nog knap lastig worden in die 

B-groep. Zoveel was wel duidelijk! Na 

afloop kwamen diverse leden kennis met 

mij maken en ik kreeg al direct het gevoel in 
een warm nest terecht te zijn gekomen. 

     De week erna boekte ik een vrij simpele 

overwinning op een inmiddels ex-lid, maar 

in de derde partij ging ik hard onderuit. De 

boosdoener was Carel van Pampus, 86 jaar, 

hoewel je dat niet zou zeggen. Ik ga hier 
niet al mijn partijen bespreken, maar deze 

was al na 6 zetten klaar. Mijn 1. d4 werd 

beantwoord met 1. …, e5. Apart, maar daar 

schrok ik niet van. Dan 2. dxe5, Pc6, 3. Pf3, 

De7. Kennelijk wil zwart zijn pion 

terugwinnen. Dan dek ik de pion gewoon 
nog een keer met 4. Lf4 en ontwikkel 

meteen een stuk, terwijl de dame van zwart 

de ontwikkeling van zijn loper op f8 in de 

weg staat. Gaat goed ! Maar dan…, 4. …, 

Db4+, met aanval op mijn ongedekte loper 

op f4 ! Na wat van de schrik bekomen te 

zijn (ik dacht al dat ik verloren stond), zag 

ik dat ik de loper naar d2 kon spelen, en na 

5. …, Dxb2 diezelfde loper naar c3 kon 

brengen. Daarmee leek alles mooi te zijn  

 

gedekt en die verloren pion op b2 was niet 
zo erg. Ik stond immers een pionnetje voor. 

Maar na 6. …, Lb4 was toch ineens alles 

voorbij. Ik had die zet wel verwacht, maar 

had gedacht dan 7. Dd2 te kunnen spelen. 

Dan was mijn loper op c3 dubbel gedekt, te 

weten door het paard op b1 en door de 
dame op d2. Nu pas zag ik dat 7. Dd2 

beantwoord zou worden met 7. …, Lxc3, 

waarna op 8. Dxc3 niet zou volgen 8. …, 

Dxc3, 9. Pxc3, maar 8. … Dc1 mat! Ik 

speelde toen maar 7. Pbd2, waarna zwart de 

loper op c3 won en ook nog de pion op a2. 
Ik vond het een beetje sneu voor mijn 

tegenstander om al na 10 minuten klaar te 

zijn met de partij, dus speelde ik nog even 

door tot zet 19. Gelukkig was Carel zo 

aardig mij nog partijtje te gunnen waarin ik 

kon laten zien toch wel een beetje te 
kunnen schaken.   

     Vreemd genoeg was het de nederlaag 

tegen Carel die me de zekerheid gaf dat ik er 

goed aan had gedaan weer te gaan schaken. 

Vroeger kon ik slecht tegen mijn verlies. 

Dat was ook de reden dat ik op een bepaald 
moment besloten had maar niet meer te 

schaken. Maar nu merkte ik dat ik het 

helemaal niet erg vond. Ik kon er zelfs wel 

om lachen. Het scheelt natuurlijk ook dat 

bij EsPion alleen maar aardige mensen 

spelen. Die gun je het om te winnen, zelfs 
als jij het slachtoffer bent. 

     Na 3 ronden wist ik wel dat ik toch niet 

zo sterk was als ik me vooraf had ingebeeld. 

Mijn nieuwe doel was om op 50% uit te 

komen, desnoods met louter remises. Top-

schakers spelen toch ook meestal remise ? 
Dat nieuwe doel leek wel haalbaar. In de 

volgende 6 ronden scoorde ik 1 overwin-

ning en 5 remises. Ik kwam wel 3 keer goed 

weg, want tegen Jan Koolstra, Jan Fikkens 

en Tonny Wagenaar waren er momenten 

waarop ik had kunnen verliezen. In ronde 
10 werd ik door Tom van het bord geveegd. 

Die nederlaag kon ik nog lijden. Maar in 

ronde 11 deed ik mezelf de das om tegen 

Michaël Klaversteijn (de tweede “pure” 

EsPionier !) met een geniaal loperoffer op 

f7, dat dus niet zo geniaal was… Tja, toen 
moest Dicky er maar aan geloven, want ik 

stond nu op min 1. Sorry, Dicky, volgende 

keer beter! 

     Tijdens de winterstop deed ik mee aan 2 

toernooien in Wijk aan Zee: Wijn aan Zee 

en Tata Steel. In Wijn aan Zee kwam ik niet 
verder dan 2 punten uit 7, gedeeld voor-

laatste. Maar Tata Steel bracht het eerste 

succes in mijn schaakcarrière: gedeeld eerste 

in weekendvierkamp 9W! Ja, ja, ik weet wel 

dat dat de allerlaagste groep is, en dat de 10-

jarige medewinnares, met wie ik remiseerde, 
een ELO-rating had van slechts 606. Maar 

hoewel verliezen niet erg is, is winnen best 

leuk, zelfs op het laagste niveau! 

 

 



Na de winterstop bleef ik nog even in de 
winning mood waarvan Carin het slacht-

offer werd. Ook voor Carin geldt: sorry, 

volgende keer beter. Ik dacht nog even voor 

een stunt te kunnen zorgen door via 

overwinningen in de laatste 2 ronden derde 

te worden en daarmee te promoveren naar 
de A-groep. Ik wist toen nog niet dat de 

nummer 3 NIET zou promoveren (sorry, 

Robbie Es, volgende keer beter !). Maar die 

derde plaats zat er natuurlijk helemaal niet 

in , want in de laatste 2 ronden moest ik 

tegen Frans en Bram. Tegen Frans wist ik 
met wit op de vijfde zet de dames te ruilen. 

Erg laf natuurlijk. Maar vervolgens wist 

Frans toch genoeg druk op mijn stelling te 

creëren om die op de 18de zet door middel 

van een uitgekiend paardoffer op te kunnen 

blazen. Helaas voor Frans koos hij niet de 
sterkste voortzetting, zodat ik mijn verlies 

tot een pion kon beperken. Toen dacht ik af 

te wikkelen naar een remise-eindspel van 

koning, randpion en loper van de verkeerde 

velden tegen koning alleen. Dat lukte ook, 

maar niet dan nadat Frans de kans had 
gemist om in plaats van zijn c-pion zijn 

loper te geven. 

     Mijn ontsnapping tegen Frans in de 

voorlaatste ronde was Bram niet ontgaan.  

Toen hij hoorde dat hij in de laatste ronde 

tegen mij moest, zei hij iets van “nee, hè ?”. 
Een groter compliment kon ik me nauwe-

lijks wensen ! Het werd overigens een bloe-

deloze pot, want ik stuurde aan op remise 

om mijn doelstelling van 50% te overtreffen 

en om in januari mijn ongeslagen status te 

handhaven, en Bram stuurde aan op remise 
om zeker te zijn van promotie naar de A-

groep. Ik stelde daarmee Robbie Es teleur, 

die dacht bij een nederlaag van Bram 

tweede te zijn in de B-groep, maar volgens 

mij is dit toch niet waar, vanwege die ene 

obscure bepaling in het wedstrijdreglement 
die zelfs Harrie niet goed kan verklaren en 

waarover al genoeg gezegd is in diverse 

blogs. Een tweede keer sorry zeggen tegen 

Robbie Es lijkt me dan ook overbodig. 

     Uiteindelijk werd ik elfde, met een score 

van plus 1. Vooraf had ik misschien op 
meer gehoopt, maar achteraf ben ik daar 

best wel trots op. En, wat veel belangrijker 

is: ik vind schaken weer hartstikke leuk ! Dit 

is mijn vierde schaakclub en veruit de gezel-

ligste. Eindelijk ook eens schaakclub met 

vrouwen, hoewel het er best een paar meer 
mogen zijn. Heb ik dan helemaal niets aan 

te merken? Nou, misschien toch. Mijn 

vriendin vindt het op zich niet erg dat ik 

één avond in de week ga schaken, maar 

waarom nou uitgerekend op koopavond? 

Zouden we het daar niet over kunnen 
hebben in de komende jaarvergadering ? 

 

Marcel Kusse 

 

- o – 0 – o - 

 

Een prachtige partij 
 

Het was de avond van 5 maart en Martha 

zat met duizend ratingpunten aan het vierde 

bord van EsPion 6.  
      Tegenover haar Frans Reitema, speler 

namens Volewijckers 3.  Het zou, zoals ze 

later zei, een prachtige partij worden.  

     Het werd een Hollandse Verdediging die 

de gebaande paden vermeed. Om de tegen-

stander van meet af aan te misleiden deed 
wit met haar tweede zet iets die dat de 

meekijkende Fritz als “ongebruikelijk” her-

kende.  

 

     Martha versus Frans  

 

1.d4 f5 2.Pf3 e6 3.Pc3 [laatste zet uit boek] 

3...Lb4 4.Ld2 Pf6 5.e3 b6 6.Ld3 Lb7  

7.0–0 0–0 8.Te1 De8 Tot nu waardeerde 

Fritz de zettenreeks als redelijk neutraal. 

Maar na de volgende zet zette hij (is Fritz 

een hij of toch maar beter een het ?) Martha 
met 2,28 punten in de min. 9.e4 ?? Er 

waren betere middelen om de druk vast te 

houden. [9.h3 Lxc3 10.Lxc3 Pe4=]  

     Zwart wilde geen spelbreker zijn en gaf 

zijn voordeel vriendelijk weg. 9...fxe4 ?? 

[9...Lxc3 10.exf5 Lxd2 11.Pxd2 Pc6–+] 
10.Pxe4= Lxd2 11.Pxf6+ [11.Dxd2 Ph5=] 

11...Txf6= 12.Pxd2 [Niet 12.Dxd2 Lxf3 

13.gxf3 Df7] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Als het scheepje al in woelig water verkeer-

de, dan ging het nu met Martha aan het roer 

richting veilige haven, toch ? 12...Df7 

13.Le4 Lxe4 14.Pxe4 Tf5 15.f3 Pc6 16.Pg3 
Hier stevende Martha met vaste hand naar 

de kade, de trossen klaar om uit te gooien.  

     16...Tf4 17.Pe2 Tf5 18.Tf1 Tf8 19.Pg3 

Tf4 [19...Tb5 20.b3] 20.Pe2 Tf5  21.Pg3 

Tf4. Het is beslecht, zwart is blij dat hij niet 

tussen wal en schip valt, de vrede wordt ge-
tekend, Martha heeft haar halve punt. Nipt 

’n half punt te weinig voor teamwinst. 

 

Martha - Frans ½ - ½ 

 
- o – 0 – o - 

 

 



          De Wedstrijden 
 

EsPion 1  

Maandag 16 februari. Uit wordt de verza-

meling nullen met vijf uitgebreid. 6- 2.  

 

Tegen ZZ 2 

Dick van der Eijk  ½ 

Vincent van den Eijnde 1 
Roland Wastiaux  0 

Rudolf van Velden 0 

Léon de Zwart  ½ 

Henk Enserink  0 

Pieter Pelleboer  0 

Peter Urbanus   0 
 

Donderdag 12 maart. Ook thuis hoeft het   
niet altijd mee te zitten. 3 – 5. 
 

Tegen Volewijckers 1 
Vincent van den Eijnde ½ 

Dick van der Eijk  ½ 

Roland Wastiaux  0 

Léon de Zwart  1 

Eric Junge    0 

Henk Enserink  1 
Pieter Pelleboer  0 

Ron van Leeuwen  0 
 

EsPion 2 

Donderdag 5 februari. Thuis worden acht 
gasten warm onthaald. 4 ½ - 3.½ 
 
Tegen ENPS 4 
Peter Urbanus  0 
Gary Harper  1 
Theo Flinkenflügel 1  
Ruud Jagerman  0 
Klaas Been  ½ 
Raymond Dernier  0 
Frans Kerkhoff  1 
Roy Sie   1 
 

Vrijdag 6 maart. De reis naar Muiden brengt 
een toppositie in zicht. 3½ - 4½. 

 
Tegen MSK 2 
Peter Urbanus  ½ 
Ruud Jagerman  ½ 
Ron van Leeuwen  0 
Raymond Dernier  1 
Harrie Boom  ½ 
Roy Sie   0 
Willem Alpherts  1 
Franks Steensma  1 
   

 EsPion 3 
Donderdag 19 februari. Thuis wordt de kop 

van de derde klasse B gepakt. 5½ - 2½. 

 

Tegen De Amstel 4  

Mart Ran  ½ 

Frans Kerkhoff  0 
Frank Steensma  1 

Harrie Boom  0 

 

 

Klaas Been   1 
Willem Alpherts  1 

Ton v/d Eyden  1 

Gerard Diependaal 1 

 

Maandag 16 maart is in Almere de directe 

concurrent (Almere 6) opgezocht.  
 

 EsPion 4  

Donderdag 19 februari. De bezoekers zijn 

van goede wil en te sterk. 3½ - 4½. 

 

Tegen Pegasus 2 
Alfred Vellekoop  0 

Robert Schalekamp 0 

Cor Bergveld   0  

Bram van der Vegt 1  

Mick Vaassen   1 

Jan Fikkens   0 
Jos Hillebrand   1 

Raymond Altman  ½  

 

- 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 42 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.club 

 
Website 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.club 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  
redactie@espion.club 

 

 
november 2014. Eerste jaar. 

Blad zonder naam 

mailto:bestuur@espion.club
mailto:redactie@espion.club


De verloren zoon is terug 
Kort en krachtig: David Kips is weer hele-

maal lid en helemaal terug. Mooi. 

 
- o – 0 – o - 

 

Welkom 
Tom Ryan woont om de hoek, maar vond 

ons via de website. Hopelijk bevalt de 

kennismaking ook hèm. Boudewijn Hupkes 

woont nog dichterbij, in Torendael. Ook hij 
speelt al een tijdje zijn partijtje mee.  Net als 

Andreas Sung Unstad. En ook Paul (jawel,  

de zoon van Jacques) Koolstra kwam de 

afgelopen weken poolshoogte nemen.  

     Welkom allen.  

 

- o – 0 – o – 

 

Zeven weken geen lampjes 
Het veteranentoernooi duurt zeven weken. 

Daaraan deelnemen en óók nog spelen in 

de B-poule, het is veteraan Henk Plantfeber 

nèt iets te veel van het goede. We zullen 

hem zeven weken moeten missen. Daarna 

komt er weer licht in de duisternis. 
 

- o – 0 – o - 

 
Zuidam Single Barrel 
Het is 5 jaar oud. Omdat hij het zelf zo 

lekker vind, zorgde Tom Kooij voor de 

aanvoer. Het is de oude borrel van Zuidam 

waar kenners U tegen zeggen en waar zo 

zoetjes aan steeds meer en meer leden de 

smaak van te pakken krijgen.  

     Proost. Maar wie houdt behoudens Tom 
de aanvoer op peil ? 

 
- o – 0 – o - 

De wedstrijden (vervolg) 
 

 EsPion 5  

Woensdag 11 februari. Schaken bij voetbal-
velden kan best leuk zijn. 0 – 4. 

 

Tegen Volewijckers 3 

Pieter Kok  1 

Tom Kooij  1 

Jaap de Kreek  1 
Ruut Keijzer  1 

 

Donderdag 5 maart. Thuis wordt een leuke 

tegenstander opgewacht. 2½ - 1½ 

 

Tegen De Wachter 2 
Pieter Kok  ½ 

Jaap de Kreek  ½ 

Tom Kooij  1 

Carel van Pampus  ½ 

 

 EsPion 6  
Woensdag 18 februari. Uit wordt een heel 

bordpunt binnen gehaald. 3 – 1. 

 

Tegen De Raadsheer 5 

Ruut Keijzer   1 

Roald Vos    0  
Rob Ansink   0 

Martha v/d Berg  0  

 

Donderdag 5 maart. Torendael, waarin 

Martha een prachtige partij speelt. 1½ - 2½.  

 
Tegen Volewijckers 3 

Ruut Keijzer   0 

Roald Vos    1  

Rob Ansink   0 

Martha v/d Berg  ½ 

 
- o - 0 - o -

 

Er staat ons nog heel wat moois te wachten
 

     Donderdag 26 maart 
EsPion 4 – Amsterdam West 6 

 

     Vrijdag 27 maart 

ENPS 5 – EsPion 5 

 

     Maandag 30 maart 
Wachter 2 – EsPion 6 

 

     Donderdag 2 april 

EsPion 2 – VAS 7 

 

     Donderdag 9 april 
EsPion 1 – De Amstel 1 

 

     Vrijdag 10 april 

ENPS 4 – EsPion 4 

 

     Donderdag 16 april 
EsPion 2 – De Amstel 3 

 

   

 

   Donderdag 23 april 

EsPion 5 – Boven IJ 4 

 

     Donderdag 30 april 

Amsterdam West 7 – EsPion 3 

EsPion 6 – ENPS 5 

 

     Donderdag 12 mei 
Caïssa 7 – EsPion 1 

 

     Woensdag 20 mei 

Volewijckers 2 – EsPion 2 

 

     Donderdag 21 mei 
EsPion 4 – MSK 2 

 

En dan, een week later, de laatste ronde van 

de voorjaarscompetitie. De zenuwslopende 

avond van “als hij nou verliest en die speelt 

remise en ik win, dan kan ik nog net…”.   
 
 


