
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fier Vierde vierde niet 
Amstel 3 - EsPion 4: 6-2 
 
Een eerste match voor het vierde. Uit in 

Uithoorn nog wel. Aan het Bilderdijkhof. 

Nou is van Willem Bilderdijk bekend dat hij 

zwaarmoedig was, door hemzelf beschreven 

als het lijden aan “gonzingen in het hoofd van 

vermoeidheid van denken ontstaan”. Ons team 
had daar meer last van dan de tegenstander. 

En het leek allemaal zo mooi te worden. 

Halverwege, toen het denken nog  helder 

was. Aan alle borden hebben we goed 

gestaan, behalve aan bord 2.  

     Mick (was de eerste die door “gonzing-
en” gegrepen werd, en hij werd gevorkt. 

Kon gelijk opgeven (bord5). Raymond deed 

aan bord 6 wat terug en knoopte zijn 

tegenstander op. Martha (bord 8) stond lang 

goed, maar ergens in het middenspel werd 

ze overspeeld.  
     De tweede invaller, aan bord 3, Jacques,  

stond goed, maakte een gatenkaas van de 

vijandelijke verdediging, kwam materieel 

iets achter, leek eeuwig schaak te kunnen 

geven, wilde echter winnen en verloor. 

Naast hem stond Ruut gewonnen, maar een 
familieschaak werd hem noodlottig.  

     Jan Fikkens kwam klem en moest ook 

het onderspit delven (bord 7). Pieter vocht 

aan het kopbord als een leeuw, maar moest 

berusten in remise. De blunder die ik be-

ging was tekenend voor ons denkvermogen 
in het tweede deel van de wedstrijd. Ik had 

lang  gedrukt gestaan maar kwam in een 

gewonnen eindspelstand terecht.  

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Winnen in gewonnen stand bleek te 
moeilijk. In deze stand speelde ik, in plaats 

van het winnende 47. … g3 het stomme 47. 

Tf2+ en het werd op slag remise. 

Tom Kooij 

 

- o – 0 – o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Contributie 2015-2016 

 
Enkele van onze oud-Es’80 leden moesten 

vorig jaar nog even wennen aan het nieuwe 

verenigingsjaar. Dit begint op  1 september 
en loopt door tot en met 31 augustus ! 

Houdt daar bij het betalen van de contri-

butie s.v.p. rekening mee.  

      Betaal je met een automatische afschrij-

ving (wel zo praktisch), pas die dan nu 

zodanig aan, dat jouw volledige contributie 
voor het jaar 2015 / 2016 vóór 8 november 

aanstaande op onze rekening komt. 

     Ook dit jaar is de contributie € 96,= per 

lid. Ben je nevenlid, betaal dan € 50,=. 

Maak het over naar onze bankrekening: 

NL43 INGB 0006 5284 13  t.n.v. SV 
EsPion Amsterdam. 

 

- o – 0 – o - 

 

Verkoop klokken 
 

Nu wij volledig digitaal zijn gegaan met 
onze tijdmeting, kunnen onze mooie nostal-

gische houten klokken tegen een vrienden-

prijsje worden overgenomen.  

     Dit zijn de eerlijke spelregels: de leden-

prijs is € 10,= per klok. Voor niet-leden 

kost een klok – afhankelijk van de conditie - 
€ 15,= tot € 20,=. 

     Meld je koopwens bij de penningmees-

ter. Samen met hem kun je in de voorraad 

grasduinen en jouw klok uitkiezen. Je hebt 

daarna een week om de klok thuis uit en te 

na te testen.  
     Mocht er iets met de klok aan de hand 

zijn,  dan kan deze worden geruild. Na die 

week gaan we ervan uit dat de klok in orde 

is, de mogelijkheid tot omruilen vervalt dan.  

     Het bestuur wil 20 analoge klokken in 

voorraad houden. Zodra dit aantal is 
bereikt, wordt er niet meer verkocht. 

 

- o – 0 – o - 

 

Oktober 2015. Tweede jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

 

Uit de kast gekomen 
 
Marcel Kusse en Bram van der Vegt 
hebben zich verenigd in de materiaal-
commissie. Na elke speelavond zorgen 

zij er eendrachtig voor dat borden, 
klokken en stukken (in zakjes, dat 
wel) weer netjes in de materiaal-
kast komen. ‘n Handje helpen mag. 
 

 



Drie en zes is vier vier 
 

Kampioen worden van de derde klasse in 

de vorige editie van de SGA-competitie, 

maar toch niet bevorderd naar de tweede 

klasse. Dat was het lot van het derde team 

vorig seizoen. Nu geeft dit derde team het 

startschot van de externe competitie en 

eigenlijk is het maar goed dat het met de 

promotie zo is gelopen, want enkele talen-

ten die vorig jaar in het derde uitblonken, 
treden dit seizoen op in het tweede team. Je 

zou het derde team een kweekvijver kunnen 

noemen. 

     Goed, de allereerste wedstrijd werd een 

enerverende ontmoeting. De heren van 

Amsterdam West 6 komen graag bij ons 
schaken. Lekker warm, gratis thee en koffie 

en weinig moeilijkheden met parkeren, etc. 

Vorig jaar versloegen we zowel hun vijfde 

als hun zevende team met hele krappe 

cijfers. Maar nu: de tegenpartij maakte een 

montere, uitgeruste indruk. 
     Alfred Vellekoop speelde tegen een man 

met 124 punten hogere rating, maar won als 

eerste. Dus 1-0 voor ons en Alfred stelde 

zich meteen kandidaat voor de alom begeer-

de Kooij-kubus. Daarna 1-1. Zelf kon ik 2-1 

laten aantekenen. Heerlijk partijtje. Hierna 
echter brak er een mindere periode aan. Het 

werd 2½-3½. 

     De partij van Robbert Schalekamp werd 

na enig aarzelen dan toch maar remise 

gegeven. Maar konden we dat wel hebben ? 

Alleen Mart Ran en Bram van de Vegt 
speelden nog. Mart had het langzamerhand 

wat moeilijker gekregen. Had hij nog wel 

remise in handen ? En Bram, die stond in 

een gewoon toreneindspel 1 pion achter ! 

     De tegenstanders die al klaar waren 

liepen met vrolijke gezichten rond, bestel-
den wat drankjes en hielden het scorebord 

goed in de gaten. Mart, onverzettelijk als 

altijd,  loste alle problemen goed op en hield 

remise: 3-4.  

     En toen speelde alleen Bram nog. Het 

leek mij een voordeel dat Bram goed op de 
hoogte was van de situatie. Maar ja, nog 

steeds een pion achter en nog maar 5 minu-

ten op de klok. Zijn tegenstander had nog 

wel 20 minuten over. En... Bram is geen 

echte tijdnoodspeler !  

     Hoe redde hij zich ? Liefhebbers van 
moeilijke raadsels zoals deze: wendt u zich 

tot hemzelf. Misschien kan hij het uitleggen. 

Ik zelf kan nauwelijks bevatten wat er 

gebeurde: met zevenmijlslaarzen schoof zijn 

koning over het bord, hier een daar een 

pion opetend. Dankzij de nieuwe klok-
regeling kreeg hij er zelfs tijd bij in plaats 

van dat het eraf ging. De toren van de 

tegenpartij had lang nodig voordat er een 

lijn gevonden was waarop iets aangevallen 

kon worden. Kortom Bram won de partij 

nog en werd zo de “man-of-the-match”. 
     De 4-4 uitslag voelde verdiend aan.  

 

Frans Kerkoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Natte Haartjes 
Gouden Haartjes 

 

Tijdens de jaarvergadering in september 

konden we kennismaken met één van de 
trofeeën die Tonny Wagenaar in zijn sport-

carrière verzamelde: een foto van Tonny, in 

geanimeerd gezelschap van niemand min-

der dan Anton Geesink en… Edith Piaf ! 

Verder verzamelde Tonny nog zes nationa-

le titels en een negental Europese medailles. 
En de Negende Dan. 

     Maar nu blijkt dat we in onze club nog 

een ware sportheld hebben: een wereld-

kampioen zelfs.  

     Wie ? Wat ? Waar Hoe ? en Wanneer ? 

Michael Klaverstijn. Senioren Wereldkam-
pioen 55+, met zijn waterpoloteam van De 

Robben. In Kazan (Rusland). Door in de 

finale het sterke team van Sint-Petersburg 

met 3-2 te verslaan. En dat afgelopen 15 

augustus. Dat Michael in de lucht capabel 

was, wisten we, dat hij òp het water zijn 
mannetje staat wisten we ook. Nu buigen 

wij diep voor zijn prestaties ín het water. 

Bescheiden schrijft hijzelf: master, géén 

meester, maar toch, past u maar op: de 64 

velden staan op zijn verlanglijst voor nog 

meer prijzen. 
Tom Kooij 
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Rectificatie 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergade-

ring, punt 8, Verslag kascommissie. Dit 

moet zijn: Tom Kooij stelt de vergadering 

voor de penningmeester décharge te verle-
nen.  

     Jaap de Kreek merkt op dat de kascom-

missie geen verslag doet aan de penning-

meester maar aan de vergadering. En dat de 

vergadering geen décharge hoeft te verlenen 

omdat die décharge – volgens de statuten -
al bij voorbaat verleend is. 

Redactie 

 
 

 



              De Wedstrijden 
 
EsPion 1  

Maandag 12 oktober begint het seizoen met 

een niet al te fortuinlijke uitwedstrijd. 5 – 3. 

 

Tegen Fischer Z 2 

Dick van der Eijk  0 
Vincent van den Eijnde ½ 

Léon de Zwart  1 

Rudolf van Velden 0 

Roland Wastiaux  0 

Gary Harper   0 

Pieter Pelleboer  ½ 
Henk Enserink  1 

 

Net als vorig jaar zal de tweede wedstrijd  

worden gespeeld tegen De Raadsheer 2. Dit 

keer thuis, op 12 nopvember. 

 
EsPion 2 

Donderdag 15 oktober gaat het tweede op 

bezoek en evenaart het resultaat van het 

eerste. 5 - 3. 

 

Tegen Isolani 1 
Eric Junge  ½  
Willem Alpherts  ½ 
Peter Urbanus  ½ 
Ron van Leeuwen  0 
Harrie Boom  0 
Ton van der Eyden 0 
Frank Steensma  ½ 
Marcel Kusse  1 

  

Op www.espion.club schrijft de winnaar uit 

het rijtje een hartverscheurend verslag. Zal 

het team zich op 5 november thuis kunnen 

overtreffen ? 

  
 EsPion 3 

Het derde begint met twee opeenvolgende 

thuiswedstrijden. De eerste op donderdag 

01 oktober. 4 – 4. 

 

Tegen Amsterdam West 6  
Mart Ran  ½ 

Frans Kerkhoff  1 

Gerard Diependaal 0 

Bram van der Vegt 1 

Alfred Vellekoop  1 

Cor Bergveld  0 
Robert Schalekamp ½ 

Jos Hillebrand  0 

 

En dan wordt het donderdag 29 oktober en 

komt Raadsheer 4 op bezoek. 

 
 EsPion 4  

Woensdag 14 oktober. Na een verre reis 

wordt weinig mee terug genomen. 6 – 2. 

 

Tegen De Amstel 3 

Pieter Kok   ½ 
Tom Kooij   ½ 

Jacques Koolstra  0 

Ruut Keijzer   0 

Mick Vaassen   0 

Raymond Altman  1 

Jan Fikkens   0 

Martha van den Berg 0 

 

Op 19 november wordt thuis het team van 

Amsterdam West 5 opgewacht. 

 

- 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: 

Marcel Kusse, 020 – 690 25 00                  

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 – 
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