
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 

Algemene Ledenvergadering, die gehouden 

zal worden op donderdag 17 september 

2015 in Torendael, aanvang 20.15 uur stipt.  
     Kom svp tijdig naar Torendael, zodat we 
tijdig kunnen beginnen. Bent u verhinderd ? 
Geef ook dat s.v.p. tijdig door aan Alfred 
Vellekoop, bel 0655 – 87 05 22, of stuur een 
email naar secretaris@espion.club 

     Hebt u onderwerpen die u tijdens  de 

vergadering wilt behandelen ? Geef ze dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ruim van te voren door aan het bestuur, zo-

dat er plaats voor kan worden gemaakt op 

de agenda.  
 

 

Agenda  

  

1.   Opening door de voorzitter 

2.   Ingekomen stukken en mededelingen 

3.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2014   

4.   Jaarverslag secretaris  

5.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

6.   Jaarverslag extern wedstrijdleider    

7.   Jaarverslag penningmeester  

8.   Verslag kascommissie 

9.   Installatie nieuwe kascommissie 

10. Begroting 2015 - 2016 

11. Bestuursvoordracht  

 

      P A U Z E 

 

12. Wijzigingsvoorstellen interne competitie 

13. Gewijzigde speeltijd SGA competitie 

14. Organisatie speelavond (materiaal, bar, sluiting) 

15. Samenstelling teams externe competitie 

16. Snelschaaktoernooi 

17. Wijnwedstrijd  

   18. Kees Besselinktoernooi 

19. Prijsuitreiking  

20. Rondvraag 

   21. Sluiting 

 

September 2015. Tweede jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 17 september 2015 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

 

De leden van EsPion 

mailto:secretaris@espion.club


Halfjaarverslag intern wedstrijdleider
 

Voorjaarscompetitie 2015 

 
Léon de Zwart won afgetekend de A-
groep. Een aantal van de ‘usual suspects’ 
eindigde op gepaste afstand. Jacques 
Koolstra speelde goed, maar scoorde niet 
genoeg punten om degradatie te ontlo-
pen. Roy Sie had het deze competitie niet 
helemaal en werd afgetekend laatste. 
     Marcel Kusse werd uiteindelijk win-
naar in de B-groep. Dat andere jeugdige 
talent, Tonny Wagenaar, legde beslag op   
 
 

 
 
 
de andere promotieplaats. Ze bleven een 
schare achtervolgers net voor. 
     Bram van der Vegt, de op twee na 
laatste in de A-groep, en Henk 
Plantfeber, met de hoogste rating in de 
B-groep, zouden volgens het reglement 
nog een barrage spelen moeten spelen, 
maar daar hadden beiden geen zin in. 
Henk gaf er de voorkeur aan in de B-
groep te blijven. 

Harrie Boom 
 

 

 

 
Groep A Totaal   TPR    

 
 

 
1 

 
Léon de Zwart 

 
12  

 
(16) 

   
 
1910 

    
 

  

2 Gary Harper 10  (15)    1780        

3 Klaas Been 10  (14)    1757        

4 Harrie Boom 9½ (15)    1690        

5 Raymond Dernier 9  (15)    1681        

6 Roland Wastiaux 9  (13)    1683        

7 Willem Alpherts 9  (15)    1665        

8 Ton van der Eyden 9  (17)    1618        

9 Henk Enserink 8½ (16)    1646        

10 Pieter Kok 8½ (16)    1632        

11 Frank Steensma 8½ (16)    1658        

12 Gerard Diependaal 8  (14)    1583        

13 Ron van Leeuwen 7½ ( 6)    2042        

14 Mart Ran 7  ( 8)    1742        

15 Ad Mank 7  (10)    1593        

16 Jaap de Kreek 7  (10)    1486        

17 David Kips 7  (14)    1537        

18 Cor Bergveld 7  (15)    1502        

19 Dick van der Eijk 6½ ( 6)    2311        

20 Harold van der Laan 6½ (10)    1524        

21 Bram van der Vegt 6½ (17)    1535        

22 Jacques Koolstra 5  (15)    1418        

23 Roy Sie 4  (17)    1381        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Groep B Totaal   TPR     

                              

1 

                    

Marcel Kusse 

 

11  

 

(15) 
   

 

1553 
      

2 Tonny Wagenaar 10½ (15)    1447       

3 Ruut Keijzer 10½ (14)    1452       

4 Raymond Altman 10  (13)    1470       

5 Jan Fikkens 10  (17)    1428       

6 Alfred Vellekoop 10  (13)    1528       

7 Frans Kerkhoff 10  (15)    1545       

8 Robert Schalekamp 9½ (15)    1460       

9 Tom Kooij 9½ (15)    1467       

10 Henk Plantfeber 9  ( 8)    1720       

11 Jos Hillebrand 9  (13)    1480       

12 Mick Vaassen 9  (17)    1389       

13 Jan Koolstra 8½ (12)    1368       

14 Pieter Schonagen 8  (12)    1201       

15 Roald Vos 8  (17)    1259       

16 Carel van Pampus 7½ ( 9)    1364       

17 Rob Ansink 7½ (14)    1220       

18 Martha van den Berg 7½ (17)    1163       

19 Joost van Til 6½ ( 7)    1277       

20 Carin Giesen 6½ (10)    1270       

21 Jos Kraay 6½ (11)    1162       

22 Michaël Klaversteijn 6  ( 9)    1267       

23 Peter de Haan 6  (14)    1107       

24 Bert Rietveld 4  (15)    1018       

25 Dicky Hamming 1½ (16)    462       

 

- o – 0 - o - 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Eindstand voorjaarscompetitie 

 

- 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 

 

- o – 0 – o - 

 

 

 

 

                 

 

 

Jaarverslag 

extern wedstrijdleider 
 

EsPion keert terug in de derde klasse 

 

Voor de derde keer werd onder de naam 

EsPion deelgenomen aan de SGA compe-

titie, maar voor de archieven van de nieuwe 

vereniging geldt het seizoen 2914-2015 als 

het eerste echte seizoen van EsPion, met als 

opvallend kenmerk een wat onevenwichtige 

verdeling van de teams in de diverse klas-

sen:. Espion 1 in de eerste klasse, maar liefst 

drie teams in de derde klasse en twee teams 

in de viertallen competitie. 

     Het eerste stond na twee ronden al twee 

matchpunten voor op de concurrentie, maar 

had aan de finish een zwaarbevochten 4-4 

nodig om zich te handhaven. Vincent 

toverde en pasant met 5,5 uit 7 een TPR uit 

de hoge hoed van 2100 plus ! 

     Het tweede team. Ach ja, de vraag rijst 

of het wel een echt team genoemd mag 

worden, gezien het aantal invallers dat 

gebruikt werd. Met maar liefst 22 spelers 

werd toch nog een acceptabel resultaat 

geboekt: derde, al was vooraf op promotie 

gehoopt na de degradatie van vorig jaar. De 

opkomst moet een nachtmerrie geweest zijn 

voor teamleider Harold van der Laan. Peter 

Urbanus en Raymond Dernier kwamen tot 

4 punten, al had Raymond daar een 

wedstrijd meer voor nodig dan Peter.  

     Nota bene EsPion 3 zorgde er voor dat 

er ook een eerste kampioenschap te vieren 

viel. Het team had veel te danken aan Klaas 

Been en Willem Alpherts die beiden 7 uit 8 

scoorden. Alleen van het op papier zwakke-

re VAS werd verloren. EsPion 4 zat in de 

zelfde poule als het tweede team. Het had in 

de laatste ronde tegen MSK aan een paar 

bordpunten genoeg om zich te handhaven. 

De 5,5-2,5 overwinning was dus ruim 

voldoende. Robert Schalekamp scoorde 

goed met 4,5 uit 7. 

     Het vrienden team Espion 5 eindigde 

verdienstelijk in de middenmoot. Tom 

Kooij kwam tot 4,5 uit 7, Jaap tot een halfje 

minder in 6 wedstrijden. Espion 6 had het 

zwaar en eindigde onderaan. De 3 uit 7 van 

Roald Vos legde helaas niet genoeg gewicht 

in de schaal. 

     Een ieder bedankt voor zijn of haar 

inzet, of je topscoorder of tobscoorder   

was. Veel plezier gewenst bij de volgende 

editie. 

Henk Enserink 

 

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


Jaarverslag secretaris 
                

Onze nieuwe vereniging EsPion ging dit 

jaar van start. Na twee jaar van voorberei-

ding, waarbij de discussies soms hoog oplie-

pen maar wel altijd de gezochte oplossingen 

werden gevonden  is op 23 mei 2014 

schaakvereniging EsPion opgericht.  Kort 
daarna zijn De Pion en Es’80 opgeheven. 

Het eerste jaar is goed verlopen in een 

goede sfeer en in  een zeer prettige speel-

ruimte.  

     Ons  enthousiaste ledenbestand kent 

weinig fluctuaties met afgelopen jaar ook 
weer een paar nieuwe gezichten. Die nieuwe 

gezichten hoorden bij Michael Klaverstein, 

Marcel Kusse, Ton de Steenwinkel, en Jan 

Walhout.  De mensen die wij komend vere-

nigingsjaar niet meer als lid zullen terugzien 

zijn helaas:  Theo Finkenflugel,  Raf Tjong-
Akiet, Eric Roosendaal  en Ruud Jagerman.      

     In het voorjaar hebben we de oprichting 

van de nieuwe club uitbundig gevierd met 

oude en nieuwe leden op de locatie “Old 

School” vlak bij onze thuisplaats.  De feest-

commissie bestaande uit  Robert, Tom en 
Peter hebben dit op een leuke en goede 

manier georganiseerd met de nodige  mu-

ziek, drankjes,  eten en entertainment.  Het 

feest duurde van ongeveer 16 tot 24 uur.  

     De zomerschaakcompetitie heeft ook dit 

jaar weer voor een ontspannen schaaksfeer 

gezorgd  met een paar gastspelers die  soms  

ook   aankomende nieuwe leden blijken te 

zijn. Wel wordt  de puntentoedeling  te vaak 

onlogisch gevonden. Een voorstel tot wij-

ziging hierin zal op de ALV ter sprake ko-

men.  
     Ons jaarlijkse Kees Besselinktoernooi  

telde dit keer 43 deelnemers waaronder één 

jeugdschaker.  Ook dit  evenement werd ge-

houden op de locatie “Old School” Er werd 

in 3 groepen gespeeld met in elke groep 2 

geldprijzen. Mede door onze vrijwilligers 
die naast eigen barbeheer ook andere hand- 

en spandiensten verrichtten werd het een 

geslaagde dag. Tot lang na de laatste partijen 

bleef de bar klandizie houden, altijd een 

goed teken voor de sfeer.     

     De Wijnwedstrijd werd  dit jaar georga-
niseerd door Frans en Robert. Zij hadden 

op het oog lastige spelregels bedacht die na 

een grondige uitleg uiteindelijk toch wel te 

volgen waren. Vijfendertig leden hebben 

deze regels  getrotseerd.   Komend  jaar zal  

de wijnwedstrijd zeker weer plaatsvinden 
met nieuwe  organisatoren, nieuwe regels en 

nieuwe kansen. U kunt zich nu al aanmel-

den. 

     Het bestuur bestond  afgelopen vereni-

gingsjaar  uit Raymond,  Gerard,  Alfred, 

Willem en Peter. Zij zijn naast hun contac-
ten op de speelavonden  5 keer bijeen 

gekomen in bestuursvergadering.  

 

Alfred Vellekoop 

 

Jaarverslag 
penningmeester 

 
Ons eerste officiële jaar als EsPion was 

geen gemakkelijk jaar voor een penning-

meester.  Bij de start begin september 2014 

waren nog 4 bankrekeningen actief, en op 

de oude Es’80- en Pion-rekeningen bleven 

nog geruime tijd betalingen binnen komen. 
Het duurde nog  wel even voordat iedereen 

bekend was met het rekeningnummer van 

EsPion en ook de automatische afschrij-

vingen waren aangepast.  Daarna bleek het 

opheffen van de oude rekeningen geen 

sinecure en het vergde dan ook  enige tijd 
voordat er weer sprake was van één actieve 

EsPion-rekening waarop alle saldi van de 

opgeheven rekeningen waren overgeboekt.  

     Een ander probleem was dat Es’80 een 

ander boekjaar had dan De Pion. Bij de 

oprichting van EsPion  is gekozen, conform 
de KNSB, als verenigingsjaar 01-09 t/m 31-

08 aan te houden. De reeds betaalde contri-

buties door onze oud Es’80-leden moesten 

daarop gecorrigeerd worden.  

     Een volgend “piece de resistance” bleek 

ons oprichtingsfeest eind mei dit jaar. Wel-
iswaar gewend en bekend met de inkomsten 

en uitgaven van ons C4 toernooi en onze 

jaarlijkse wijnwedstrijd bleek dit andere 

koek. Nou ja, koek… Meer groot bier (en 

wijn)  dus.  En verder: De Pandora-catering, 

de band,  de restaurant- en de verhuuraf-
deling van de  locatie,  en niet te vergeten 

de eigen (bar-) inkoop en de latere verre-

kening van de restanten daarvan. Samen 

met de penningmeester van de feestcom-

missie (Tom) is dit allemaal tot een goed 

eindoverzicht gekomen. Wij hebben alleen 
het totale op de balans gereserveerde bedrag 

weggefeest, en zelfs meer dan dat.  Het 

resultaat kwam uit op  (afgerond)  € 2680, 

terwijl de balanspost gesteld was op € 2380. 

Nou ja, met die 80 zaten we in ieder geval 

goed……   
     Als ik dit schrijf (28-08) is het boekjaar 
nog niet ten einde, en zijn er nog enkele 
postjes onderweg. Hoewel  het beeld van 
het afgelopen jaar al redelijk helder is zal ik 
hier niet post voor post gaan behandelen. 
Want  na het gezegde  over het oprich-
tingsfeest zijn er geen schokkende  opmer-
kingen te maken over afwijkingen ten op-
zichte van  de begroting van vorig jaar.  
Nog wel van belang is de post materiaal die 
voor komend verenigingsjaar op de balans 
wordt gezet. Die houdt verband met de 
eventuele aanschaf van een behoorlijk  
aantal digitale klokken waarover op de ALV 
verdere uitleg zal worden gegeven.  Ik stort 
mij nu weer snel  op het  cijferwerk en na 
de controle door de kascommissie aanstaan-
de woensdag  komen alle cijfertjes zo snel 
mogelijk naar u toe.  Richt uw schild alvast 
maar op. 

Gerard Diependaal 



We zomerden wat af
 

De zomer brengt ons drie kampioenen. 

Martha., Jan F. en David brachten elk hun 

puntentotaal terug tot 18. Martha deed dat 

door alle 26 ronden mee te spelen, net als 

Henk P. die samen met Geert op een 

gedeelde tweede plaats kwam. 

     De ongedeeld derde plek, die van Rob, 

geeft aan welk gewicht die resultaten in de 

schaal leggen. Rob begon met 26 punten die 

hij in niet meer dan 6 ronden terug bracht 

tot 20. Meer speelde Rob niet. Ook Martha 

startte met 26 punten, speelde 20 ronden 

meer dan Rob wat haar maar twee punten 

meer opbracht (of beter gezegd, twee 

punten minder, aangezien het hele zomerse  

systeem was gebaseerd op het verliezen van 

punten als je won, zodat een sterke schaker 

om te winnen een enorme achterstand moet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goed maken op de minder sterke die in dit 

systeem begint met een voorsprong). 

     Henk P. daarentegen leverde met zijn 

gedeelde tweede plaats een kampioenschap 

waardige prestatie door maar liefst  20,5 

punten te verliezen (te winnen, dus).  

     Petje af ook voor Geert, Ton vd E. en 

Pieter, volgende keer gewoon op naar plaats 

één. Maar pas op voor onze gasten. Ook 

deze zomer zagen we weer veel nieuwe ge-

zichten, waaronder tenminste één nieuw lid.  

     Wat rest is de gedachte dat het prettig 

was om – onder de niet aflatende leiding 

van Ad - elkaar ook in vakantietijd te 

ontmoeten, zelfs achter het bord, en dat het 

met het gehanteerde spelsysteem precies is 

wat Cissy van Marxveldt al zei: een zomer 

zotheid. 

   

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 1 martha vd berg        18  

 2 jan fikkens            18  

 3 david kips            18  

 4 geert renkema          18½ 

 5 henk plantfeber          18½ 

 6 rob ansink          20  

 7 tonny wagenaar          20½ 

 8 jaap de kreek          20½ 

 9 ton vd eyden          20½ 

10 ad mank          22  

11 bert rietveld          22½ 

12 pieter kok          22½ 

13 carin giesen          23  

14 raymond altman       23½ 

15 mick vaassen          24  

16 dicky hamming         24½ 

17 roald vos          24½ 

18 tom kooij          24½ 

19 cor bergveld          24½ 

20 marcel kusse          24½ 

21 frans kerkhoff          25½ 

22 jan walhout          26  

23 jos kraay          26  

24 gerard diependaal     26  

                                                                                                             

25 jan koolstra            26½ 

26 peter de haan          27  

27 ruut keijzer          27½ 

28 pieter schonagen       28  

29 ton de steenwinkel    28½ 

30 raymond dernier       28½ 

31 mart ran          29  

32 ron v leeuwen          29  

33 carel v pampus          29½ 

34 willem alpherts          30½ 

35 bram vd vegt          31½ 

36 jacques koolstra        32  

37 harrie boom          32  

38 henk enserink          32½ 

39 alfred vellekoop        33½ 

40 robert schalekamp    34½ 

41 roland wastiaux        34½ 

42 rob v slooten          35  

43 frank steensma          35½ 

44 gary harper          37½ 

45 eric junge              37½ 

46 dick vd eijk          38  

47 leon de zwart          38½ 

48 pieter pelleboer        39 

 


