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mei 2015. Eerste jaar.

Blad zonder naam
Wie, wat en waar
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Periodiek van schaakvereniging EsPion

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feest !
30 mei
Zaterdag 30 mei wordt het helemaal te gek
voor woorden. Groot Feest. Nog beter: het
Groot SamenzijnFeest. Om het eerste jaar
van ons clubbestaan te vieren. We zijn als
nieuwste schaakvereniging van Nederland
tenslotte het een en ander aan onze stand
verplicht. Dat laten we merken in The Old
School. Dat is pal om de hoek van de speelzaal, aan de Gaasterlandstraat 3-5.
Het feest begint om vier uur, het programma loopt tot een uur of tien. En dan
loopt ’t nog net zo lang door als het leuk is
en tot de klok twaalf slaat.
Het is vanzelfsprekend een feest voor
allen. Voor leden en oud-leden, vrienden en
ieders introducé. Neem je partner, vriend of
vriendin mee.
Het wordt een feest van versnaperingen.
Met consumptiebonnen zolang de voorraad
strekt. En hapjes en drankjes natuurlijk,
waarvoor zou je anders die bonnen nodig
hebben.
Het wordt een feest van lekker eten. Met
een grote, gezellige gezamenlijke en vooral
heerlijke Indonesische maaltijd. En wat
dacht je wat, naar goed Hollandse aard het
buikje vol en niets voor het eten betalen.
Want het feestmaal is een cadeau van en aan
ons allen.
Het wordt een feest voor de oren. Met
het swingende live optreden van FRAZZ.
En wie alvast voorpret wil, kan een aantal
wondermooie nummers beluisteren via
http://www.frazzjazz.nl/.
Het wordt een feest van vele vrolijke
vermakelijkheden. Laat je keer op keer verrassen. En laat je rating gewoon thuis, doe
mee met het spel, dan amuseer je je wel.
Oh ja, het wordt ook nog het feest van
handen uit de mouwen. Althans voor die
behulpzame zielen die het leveren van
hand- en spandiensten als goede daad op
hun conto willen schrijven. Ja, jij dus. Wend
je tot Rob, Peter of Tom. Welkom.
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Driewerf welkom

Wie hen nog niet heeft ontmoet, kan het
nalezen. Want sinds enige weken prijken er
drie nieuwe namen op de standenlijst.
Hartelijk welkom Joost van Til, Tom Ryan
en Andreas Sung Unstad.

Dit exemplaar is bestemd voor:

Gezellig met z’n vieren
En nog vlug ook.
De rapidcompetitie voor viertallen gaat
weer van start. Er wordt gespeeld in mei en
juni. Het begint met voorrondes op verschilende doordeweekse avonden. Ook een
keer op donderdag, in Torendael.
Er zijn meerdere klassen, jouw viertal
wordt ingedeeld naar speelsterkte. Je speelt
drie voorrondes. En per voorronde speel je
drie wedstrijden. Je bedenktijd is 15 minuten. Per zet krijg je 10 seconden extra.
Er gaan vier viertallen uit jouw klasse
door naar de finalegroep. Jouw team mag
bestaan uit leden van verschillende SGAclubs. Een vriendenteam dus. Vraag maar
aan de spelers van EsPion 5 en 6 hoe plezierig dat is.
Om het je gemakkelijk te maken mogen
er, zij het met enige beperkingen, ook
invallers meedoen. Lees het aangepaste
rapidreglement er maar op na:
www.sgaschaken.nl
Henk Enserink
Schrijf je in. Per viertal kost dat € 10=.
Schrijf in bij en betaal aan de man die goed
coördineren kan, Henk Enserink. En doe
dat vooral vóór zondag 10 mei. Want dan
sluit de inschrijving.
Nogmaals, voor de luie lezers onder
ons: inschrijven tot en met uiterlijk zaterdag
9 mei.
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Cupfighters gestuit
Het werd ze een beetje in de schoot geworpen, onze Vincent, Roland, Léon en Henk.
Ze hoefden er maar één keer voor te spelen.
De remise was meteen al goed genoeg voor
een plaats in de halve finale. 23 April was
het zover, bij en tegen de sterke Cup-vier
van Amsterdam West.
Na redelijke winstkansen op alle vier de
borden werd de schoot op het allerlaatste
moment jammerlijk gevuld met het moede
hoofd. Amsterdam West - EsPion, 3 – 1.
Toch goed gedaan, jochies.

Het mag geen naam hebben
Het waren er vierenzestig. Precies vierenzestig namen zijn geopperd als titel voor het
periodiek van EsPion. Voor een vereniging
die haar bestaan ontleent aan een bord met
vierenzestig velden is dat een logisch begin.
Er zaten briljante vondsten bij. Ook dat is
logisch voor een vereniging waar het draait
om het betere breinwerk.
Al dat schoons is keurig gerangschikt en
vorm gegeven en op een mooie voorjaarsavond gepresenteerd aan het bestuur. Want
alle vierenzestig gebruiken was wat te veel
van het goede, er moest gekozen worden.
Er is gekeurd, gewikt en gewogen. Al
het moois dat uit de vereniging naar voren
kwam, passeerde de revu. Het werd hoog
tijd te weten hoe het blad zou gaan heten.
Bij dit alles stond en staat uiteraard de lezer
voorop. U, jij, Gij dus. Want: Voor wie ik
liefheb wil ik heten.
Daarbij past een naam om van te houden. En één van die vierenzestig, die ene die
trots bovenaan stond… die werd het niet.
Want zonder Robbie Es nu meteen van
alles die schuld te willen geven, was toch hij
het die redactie en bestuur op het spoor
zette van, ja, van wat eigenlijk ?
“Blad zonder naam met faam” blogde
hij. Het handjevol keren dat het periodiek
naamloos verscheen, oogstte het op slag en
ongevraagd faam. Wie wil er nu geen faam ?
Nog afgezien van het frisse pepermuntje,
faam is prettig en plezierig om mee te zijn
opgezadeld. Geen naam gewerd tot naam.
Het is in één keer helemaal duidelijk, het
blad zonder naam heet Blad zonder Naam.
Daarmee is meteen de schutsvrouwe aangeroepen. Zij die bij het aankondigen van de
laatste ronde in ieders gedacht is (of in ieder
geval zou moeten zijn), geldt vanaf nu als
lichtend voorbeeld voor redactie en al haar
medewerkers. Opdat zij ijverig voort ploeteren in de geruststellende wetenschap dat het
allemaal geen naam mag hebben.

Titel
Voor wie ik
liefheb
wil ik heten
Auteur
Neeltje Maria Min
Uitgegeven
1966

Uitgegeven
1966
G Genre

Poëzie

Mary Servaes, Zangeres zonder Naam

Ach vaderlief, toe drink niet meer
Ik vroeg´t al zo menige keer
Want moesjelief huilt telkens weer
Ach vaderlief, toe drink niet meer.
Een moeder zit stil bij´t fornuis
Aan´t raam staat verdrietig haar kind
Want nog steeds is vader niet thuis
Omdat hij´t weekloon verdrinkt
Dan rent plots het kind door de kou
En hoort in een kroeg vader´s stem
Het pakt hem bedeesd bij zijn mouw
En vraagt dan met bevende stem
Refr.
De man stoot´t kind van zich af
Dat valt met een smak op de grond
Dan ziet hij vol schrik tot z´n straf
´t Hoofdje is bloedend verwond
Vol schaamte brengt hij dan z´n kind
Terug naar z´n huis en z´n vrouw
Terwijl ze het hoofdje verbindt
Zegt vader vol innig berouw
Je vaderlief die drinkt niet meer
Je vroeg´t al zo menige keer
Dus moesjelief, kom huil niet meer
Want vaderlief, die drinkt niet meer
Dus moesjelief, kom huil niet meer
Want vaderlief die drinkt niet meer......

EEN ONVOORSTELBARE FLIPPERKASTPARTIJ
Het was 1998. In de KNSB-competitie zaten Eddy Sibbing en Jan-Willem de Jong
tegenover elkaar. Eddy met wit. Wat die
twee op het bord deden, grenst aan vrolijkmakende waanzin. Maar leerzame waanzin.
In zijn trainingsessies in het MEC laat
Eddy met deze partij zien, hoe je met een
openingsfoutje, nou ja, kijk zelf maar.
Eddy Sibbing - Jan-Willem de Jong,
KNSB-competitie 1998
1.d4 d5 2.Lg5 Pd7 3.c4 dxc4 4.e4 Pb6
5.Lxc4 ? Pxc4 6.Da4+ (Ik dacht de pion
terug te winnen met een fraai centrum als
beloning. Ik vergat echter enkele aanvalsdoelen ! Hodgson-Videki in 1988 ging verder met 6.Pf3 c6 7.a4 a5 8.Le2 g6 9.b3 cxb3
10.Dxb3 Le6 11.d5 cxd5 12.exd5 Lf5 13.0-0
Lg7 14.d6 Pbd7 15.dxe7 Dxe7 16.Pd5 Dc5
17.Pxf6+ Lxf6 18.Lxf6 Pxf6 19.Lb5+ Kf8
20.Pg5 Pd5 21.Lc4 Td8 22.Tfd1 Le6 23.Db2
Kg8 24.Lxd5 Txd5 25.Pe4 Db4 en zwart gaf
op.)

6…, Dd7 ! 7.Dxc4 Dg4 (Dubbele aanval
dame: stukverlies is niet te voorkomen,
want na 8.Pf3 Dxg2 ‘hangen’ Pf3 en Th1.
Zal ik opgeven ? Dat zou mijn kortste
verliespartij aller tijden zijn. Laten we dan
nog maar één zetje doen.) 8.Pf3 Dxg2
9.Pbd2 (Als je verloren staat, dan kan je
alles proberen, zelfs een dubbel torenoffer !)
9..., Dxh1+ 10.Ke2 Dxa1

11.Pe5 (Even kijken of hij het ziet en dan
opgeven.) 11..., Lg4+ (Tsja, dat kan natuurlijk ook, maar kost toch een loper. Al dat
gereken over 11..,e6 12.Dxc7 kost toch tijd.)
12.Pxg4 0-0-0 13.Lf4 (Wits laatste kans ?)
13..., e5 14.Lxe5 (Nog een pionnetje) 14..,
Td7 15.d5 f6 16.Ld4 (Eigenlijk heeft wit
niets, maar opgeven kan altijd nog.) 16...,
Ph6 17.Pe3 (Geen stukken ruilen: het paard
kan nog van pas komen.) 17..., Pf7 18.Da4
a6 19.Pd1 (Opeens heeft wit een aanknopingspunt: de ingesloten zwarte dame.)
19..., Pe5 20.f4 (Zwart verdedigt actief en
bekommert zich niet om 3 puntjes.) 20...,
Ld6 21.fxe5 Lxe5 (Stuk twee en de dame is
nog steeds niet veilig.)
22.Le3 Dreigt eigenlijk nog niets [23.Pb3
Db1 24.Pd2 Dc1 25.Pc4 Da126.Pd2 en zwart
wint een tempo] maar zwart kan ook niet Lxb2
spelen!) 22..., f5 (Nu zet zwart wat
ongedekt...) 23.Pb3 Db1 24.Pd2 Dc1
25.Pc4 Da1 26.Pxe5 (Qua punten loopt wit
aardig in.) 26..., Te7 27.Dd4 The8 28.d6
cxd6 29.Pc4 (In tijdnood gaat wit zelfs
voor de winst !) 29..., Dxa2 30.Pxd6+ Kb8
31.Da7+ Kc7

(In mijn laatste minuut mis ik zelfs nog een
winst ! Na 32.Pb5+ [ongedekte dame op a2 !]
32…, Kd7 33.Dxb7+ Ke6 34.Dc6+ Kf7
35.Pd6+ Kf8 36.Pxe8 Txe8 37.Lc5+ Kf7
38.Dd7+ wint wit de toren. Dat zou ook te
gek zijn geweest !) 32.Db6+ Kd7 33.Pxe8
Dc4+ 34.Kf2 Dc2+ 35.Ke1 Kxe8 36.exf5
Dxh2 37.Dc5 De5 38.Dc8+ Kf7 39.Dc4+
Kf6 40.Dh4+ Kxf5 41.Dxh7+ (Na 41...,
Kf6 kan zwart het nog even proberen. Na
de partijzet – te snel gespeeld, want zwart
had de tijdscontrole al gehaald - moet zwart
nog even zweten om de remise te bereiken.)
41..., Kg4 ?? 42.Pf2+ Kf3 43.Dh1+ Kxe3
44.Pg4+ Kd4+ 45.Pxe5 Txe5+ 46.Kd2
Tb5 (Een theoretische remise die ik JanWillem zelf geleerd had.) 47.Dg1+ Kd5
48.Dxg7 Kc6 (Alleen als wit zijn dame kan
offeren op c6 en de witte koning staat op a5
en de zwarte koning staat op a8 is het
gewonnen, maar zwart kan dit makkelijk
voorkomen.) 49.Kc2 Kb6 50.Dd4+ Kc7 en
twintig zetten later: ½-½
© Chessed 1998 / 2015 Eddy Sibbing

De Wedstrijden
EsPion 1
Donderdag 9 april. Thuis wordt een hoognodig punt gepakt. 4 – 4.
Tegen De Amstel 1
Dick van der Eijk
Roland Wastiaux
Rudolf van Velden
Léon de Zwart
Vincent van den Eijnde
Henk Enserink
Eric Junge
Pieter Pelleboer

0
0
1
0
1
1
0
1

Donderdag 12 maart. Thuis hoeft het heus
niet altijd mee te zitten. 3 – 5.
Tegen Volewijckers 1
Vincent van den Eijnde
Dick van der Eijk
Roland Wastiaux
Léon de Zwart
Eric Junge
Henk Enserink
Pieter Pelleboer
Ron van Leeuwen

½
½
0
1
0
1
0
0

EsPion 2
Donderdag 2 april. De bezoekende koploper levert een bezoeking af. 3½ - 4½.
Tegen VAS 7
Peter Urbanus
Theo Finkenflügel
Gary Harper
Mart Ran
Willem Alpherts
Harold van der Laan
Raymond Dernier
Roy Sie

0
0
½
½
1
½
0
1

Donderdag 16 april. Twee weken na de klap
volgt bezoek dat dat niet wil wijken. 4 – 4.
Tegen De Amstel 3
Gary Harper
Mart Ran
Harold van der Laan
Raymond Dernier
Ton van der Eyden
Harrie Boom
Roy Sie
Pieter Kok

0
1
0
1
1
½
0
½

EsPion 3
Maandag 16 maart. Wie verre reizen doet,
kan veel verhalen. 2 - 6.
Tegen Almere 6
Mart Ran
Frans Kerkhoff
Frank Steensma
Harrie Boom
Klaas Been
Willem Alpherts

1
0
1
½
1
1

Ton van der Eyden
Gerard Diependaal

1
½

EsPion 4
Donderdag 26 maart. Thuis gaat zomaar het
licht uit. 2½ - 5½.
Tegen Amsterdam West 6
Alfred Vellekoop
Cor Bergveld
Robert Schalekamp
Mick Vaassen
Bram van der Vegt
Jos Hillebrand
Jan Fikkens
Peter de Haan

½
0
1
0
½
0
½
0

Vrijdag 10 april. De underdog gaat op
bezoek en blaft en bijt. 3 – 5.
Tegen Amsterdam West 6
Alfred Vellekoop
Pieter Kok
Robert Schalekamp
Jos Hillebrand
Bram van der Vegt
Mick Vaassen
Jan Fikkens
Raymond Altman

0
0
½
1
½
1
1
1

EsPion 5
Vrijdag 27 maart. Op bezoek in rumoerige
ruimten zit het niet mee. 2½ – 1½.
Tegen ENPS 5
Pieter Kok
Jaap de Kreek
Tom Kooij
Carel van Pampus

0
½
½
½

Donderdag 23 april. Thuis wordt de kampioen van de viertallen onthaald.
Tegen Boven IJ 4
Pieter Kok
Jaap de Kreek
Tom Kooij
Carel van Pampus

½
½
1
½

EsPion 6
Maandag 30 maart. Uit wordt het aantal
behaalde bordpunten behouden. 4 – 0.
Tegen De Wachter 2
Ruut Keijzer
Roald Vos
Rob Ansink
Martha v/d Berg

1
0
0
0

De laatste loodjes
EsPion 1 12 mei bij Caïssa 7
EsPion 2 20 mei bij Volewijckers 2
EsPion 3 30 april bij Amsterdam West 7
EsPion 4 21 mei thuis tegen MSK 2
EsPion 6 30 april thuis tegen ENPS 5
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Klaagzang
ENPS 5 - EsPion 5

Laatse kans
Laatste ronde

Wat moet je nu met vier veteranen die op
27 maart een match tegen ENPS verliezen
met 2½-1½ ? Treuren, klagen, de hemel ter
verantwoording roepen. Welk godendom
‘beloont’ vier schakers die gezamenlijk meer
dan 300 jaren tellen met anderhalve punt ?
Dat moet toch niet mogen?
Medelijden moet je hebben, in principe.
Pieter deed ’t aan bord 1 niet goed genoeg,
en werd met een eitje naar huis gestuurd,
Jaap deed het nauwelijks beter, maar kreeg
een halfje, Tom zat te klunzen en kreeg een
halfje cadeau, Carel kwam goed weg met
een halfje. Al met al was het dus eigenlijk
niks. Een wanprestatie, maar wel met veel
inzet. Da’s misschien nog wel het droevigst,
zie ik u denken.
Maar het kan droeviger. Want de heren
besloten na het verlaten van de Vredeskerk
gezamenlijk nog wat te gaan drinken. Nou
is daar in dat gedeelte van Amsterdam ruimschoots gelegenheid voor. Dat weet iedereen. Dat weet vooral het jeugdige deel van
de bevolking. Die komt daar dan ook op de
vrijdagavond massaal op af, op de hippere
tenten bedoel ik dan. Ons Verschrikkelijk
Viertal, de helft daarvan loopt met stokken,
vond de ene na de andere tent, maar allemaal overvol, geen zitplaats te bekennen.
Langzaam maar zeker werden terreinen
verkend die buiten de maximale loopafstand
van de kreupele helft van het team kwamen
te liggen. Na de match werd dus ook de
troostdronk opgegeven. Ieder droevig naar
huis.
Ik moest weer langs de Vredeskerk. En
wat zag ik, op nog geen vijftig meter van de
uitgang van dit Godsgebouw... Jawel, een
ouderwetse buurtkroeg, de Plakhoek. Uitmuntend geschikt voor vermoeide schakers
op leeftijd, kletsende buurtbewoners aan de
bar, gemoedelijk op die bar leunend het
bedienend personeel en nog drie tafeltjes
met vier zitplaatsen om uit te kiezen.
Thuis smaakte de borrel wat wrang.

Het is de hoogste tijd voor onze externen.
Nog één wedstrijd, en dan zit de SGA-competitie er voor dit jaar weer op.
Voor EsPion 1 wordt dat op 12 mei nog
spannend. Dan mag het team aantreden bij
Caïssa 7 om te bepalen wie de rode lantaarn
mag dragen. Toch heeft het eerste het op
zich niet slecht gedaan. Zo heeft het
bijvoorbeeld maar drie bordpunten minder
dan de nummer 1. En dat met twee op nul
spelende invallers. Met niet meer dan vier
invalbeurten tot nu toe, vormt het eerste ’n
stabiel en hecht geheel.
Dat ligt wel even anders bij EsPion 2.
Voor zeven wedstrijden zijn maar liefst negentien (19 !) verschillende spelers aangeschoven. Nu is de derde klasse A er toch al
een van teams-met-invallers. Maar ons
tweede staat met stip bovenaan in het klassement met helaas verhinderden.
Het team eindigt desondanks in het
bovenste deel van de ranglijst. Op zich een
keurige prestatie. Maar met twee matchpunten achterstand op nummer is een kampioenschap dit jaar niet waarschijnlijk.
In klasse 3 A is een eerste plek binnen
handbereik. Winst op Amsterdam West 7
(uit) is daarvoor een vereiste. EsPion 3
heeft het dit jaar prima gedaan. Ook dit is
een hecht team, met één vaste invaller die
de twee keer dat hij meedeed ook meteen
de volle punten binnenhaalde. Even doorzetten, en het derde kan zomaar een klok
mee naar huis nemen.
Voor EsPion 4 wordt het op 21 mei
drop of dronder. Na zeven wedstrijden is
met 2 matchpunten de een na laatste plaats
behaald. Nummer laatst heeft nog helemaal
geen matchpunten, maar zal die de 21ste in
Torendael proberen te pakken. Winst op
dat MSK 2 zou mooi zijn, maar als 't niet
anders kan, laat het dan tenminste remise
mogen worden.
Overigens is het voor de kampioenen
van vorig jaar al gewoon mooi als ze zich in
de derde klasse kunnen handhaven. Dat
wordt dan bereikt met een redelijk vaste
ploeg, met - tot nu toe - twee vaste wisselspelers en twee invallers.
En dan de viertallen. EsPion 5 is dit jaar
al uitgespeeld. Er deden twee invallers mee.
Met als belangrijkste resultaat dat het heel
gezellig was. Daar ging het ook om. Want in
de viertallenklasse kun je wel kampioen
worden, maar niet degraderen. Met nog een
wedstrijd te gaan is dat een hele opsteker
voor EsPion 6. Met vier vaste spelers zijn
mooie partijen gespeeld. Dat daarbij geen
matchpunten zijn gescoord, is bijzaak. Het
gaat tenslotte om het meedoen. Daarin
presenteert het zesde de ware Olympische
gedachte.
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tom kooij

Lamentatie voor het vijfde
Omfloerste trom noch rouwgebrom gaan
rommelend om voor voor de vier die de
viertallenkampioen wilden te verslaan. Het
pogen van 4K werd gesmoord in precies
drie remises. KokKreekKooijKeijzer konden slechts genoegen halen uit het feit dat
drie van hen voorafgaand aan de match die
maar geen match wilde worden genoeglijk
in de zon op het terras van Hesp hun gezamenlijk wedstrijdmaal nuttigden. Het was er
goed happen.

.

Hoi,
Heb je lekker in het zonnetje nagenoten van je tweede opeenvolgende
winstpartij ? Ik was een paar keer langs je bord gelopen en dacht dat jullie
partij wel op remise zou uitdraaien, maar kennelijk heb je het eindspel weer
uitmuntend gespeeld !
Groetjes, M.
Dag M,
Zonnetje, rode wijn en wind. Dat wel. De partij werd bekeken door Fritz. De opening
bracht licht voordeel voor wit. Wit begon zelfs aan te dringen, ik moest louter keepen.
Wit forceerde z'n aanval, daardoor kreeg ik wat ruimte, wat meer ruimte, een
dreiging, een veldoverwicht en aan beide kanten van het bord vrijheid op een open lijn.
Wat restte was zorgvuldig schuiven zodat wit het moede hoofd in de strop kon
leggen.
Ik dacht dat ik een dijk van een partij speelde. Maar Fritz liet zien dat wit zo hier en
daar een betere zet mistte. Het is, M, dus de tegenstander die mij er goed deed uitzien.
Hem komt de eer toe. En na afloop de droge witte wijn. Vreugde.
.
Uit een briefwisseling
-o–0-o–

Wie, wat en waar
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