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Barry Brink wint
Kees Besselinktoernooi

De beginzet was dit jaar makkelijker te
vinden voor de organisatie van het Kees
Besselinktoernooi dan de locatie. Na negentien keer het Woestduincentrum en vorig
jaar eenmalig de ‘Old School’ bleek het
lastig een plek te vinden waar in alle rust
ook nog eens betaalbaar geschaakt kon
worden. Gelukkig beschikte Lola Luid aan
de Schipluidenlaan op het nippertje over de
juiste kwalificaties, al had het nog heel wat
voeten in de aarde voordat op 15 november
in de gymzaal de klokken op de keurig met
groen papier opgeleukte tafels aangezet
konden worden.
Geheel in de traditie van het c4 toernooi
was een late aanmelding aan de zaal van
Barry Brink uiteindelijk goed voor een
eerste plaats op de eindranglijst. Proficiat !
De vier sterkste spelers in de A groep deden
overigens keurig wat er op grond van hun
rating verwacht mocht worden, al ging dat
niet altijd soepel. Zo zag ik in de eerste
partij Barry langs de rand van de afgrond
gaan tegen Paul van Haastert en ontsnappen met remise.
Ook in de B groep was de ratingsterkste
de beste: Peter Hoomans won onbedreigd
met 6 uit 7. Maar in de C groep tellen
blijkbaar andere wetten, daar is het meer de
vorm van de dag of de leeftijd die het
resultaat bepalen. De tienjarige Koi Pham
steeg met zijn TPR 300 punten uit boven
zijn rating en won met 6,5 uit 7 overtuigend
de C groep. Als hij zich zo blijft ontwikkelen wacht hem volgend jaar misschien wel
deelname in de B groep.
Voorwaarde is wel dat er door EsPion
een nieuwe locatie gevonden gaat worden
voor het toernooi, want Lola Luid gaat eind
november plat. Erg jammer, want in de
vooravond konden sommigen van ons, na
een curry maaltijd, meemaken dat het een
plek is waar creativiteit op allerlei gebied
zich mag tonen in een intieme en stimulerende omgeving. De meeste schakers waren
toen al weg, die hadden al hun creativiteit al
opgebruikt om die lastige opening 1. c4 te
bestrijden en te spelen.
Henk Enserink
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Dag Roy
Om hem moverende redenen heeft Roy Sie
de vereniging verlaten. Zijn vriendelijke
benadering van mens en spel was vele jaren
een plezierige bijdrage aan de speelavonden.
-o–0–o–

Welkom Geert, Hans, Jan,
andere Hans, Rob en Ton
Jullie gezichten zijn inmiddels al zo lang zo
vertrouwd, dat je bijna zou vergeten dat je
(op)nieuw lid bent van de club. Fijn dat je
mee speelt. Veel succes.
-o–0–o-

De snelle kroon op kerst
Liefhebbers van snelheid kunnen de kerstdagen bekronen met puur zondags schaakplezier, het SGA snelschaakkampioenschap.
Zondag 27 december, dus meteen daags
na de feestdagen, is het raak in de Sporthal,
Pampuslaan 1, IJburg.
-o–0–o-

Hoe bedoel je “kansloos” ?!
Met het derde team gespeeld tegen Vas 7.
Op de nog vrij nieuwe schaaklocatie in het
Cygnus lyceum aan de Wibautstraat moesten we tegen de ratingkampioenen van onze
poule: per persoon gemiddeld 130 ratingpunten meer dan wij. Ik weet het, het zegt
soms niet zoveel.
De eerste wedstrijd had Vas gewonnen
met 7-0. Hun hun nummer 8 was niet eens
komen opdagen. We kennen de tegenstanders zo langzamerhand ook wel, want zo
groot is de doorstroom en aanwas niet meer
in de SGA externe competitie.
En jawel, even leek een wonder te gaan
geschieden, want we kwamen voor, met
2½-½. Maar onze positie op de nog spelende borden was voortdurend zorgwekkend.
En ik zal het ook maar meteen zeggen,
het is niet gelukt. De einduitslag was 2½5½, hoewel Jos Hillebrand nog een remisevoorstel afsloeg (terecht). Maar kansloos
heb ik me de hele avond niet gevoeld.
Prachtig, spannende, lange partijen hebben
we gekregen, een fijne schaakavond.
Misschien was mijn eigen partij wel
exemplarisch voor het geheel. Ik werd
namelijk kansloos(?) weggespeeld door mijn
tegenstander totdat de 31e zet aanbrak. Kijk
nog even mee vanaf zet 28 !

F. Kerhoff – J. Pex
De laatste zet van zwart was 27. …Le4,
waarmee mijn tegenstander de verbinding
tussen mijn torens op de D-lijn onderbrak.
Ik speelde mijn toren in veiligheid met 28.
Tb8. Misschien nog een pionnetje meepakken ? Er volgde 28. …Df5 (kijkt naar f2).
29.Txb7+, Ke6. 30.f4, e3. 31.Td3.
Tja hier kon ik wel opgeven, en mijn
tegenstander ging het mooi afronden met
31. …DxTd3. 32.cxd3, e2. Hoe houd ik die
pion tegen ? En daar kwam dan mijn enige
kans van de hele avond. Dus die greep ik
meteen met beide handen aan: 33.f5+, en
terwijl ik nog zat te kijken naar of er iets
veranderd was, drong het tot me door dat ik
opeens overal controle over had na Te7.

Een wonderbare ontknoping ! Ik won na
33. …Kd5. 34.Te7, Pd7. Over deze laatste
zet werd 20 minuten nagedacht. Maar het
bleek niets te brengen: 35.TxPd7 en ik ga
gewoon weer terug naar e7. 1-0, ha !
Frans Kerkhoff
-o–0–o–

Vierde kansloos zonder R
Ons Vierde Team speelde 19 november
thuis tegen Amsterdam West 5. Roy Sie was
opgesteld maar had zich inmiddels teruggetrokken als lid. Raymond en Ruut moesten
helaas wegens ziekte afzeggen, we moesten
het zonder onze drie R’s doen. Dat bleek
niet te doen.
Dankzij de invallers en dankzij onze
nestor Pieter Kok bleven we niet geheel
puntloos. Pieter had gewoontegetrouw het
kopbord en wist daar met uiterst zorgvuldig
spel uit een slechtstaand eindspel nog een
remise te wringen. Aan bod twee viel Ad
Mank in, hij drukte zijn tegenstander langzaam maar heel zeker over het randje van
de afgrond.
Jaap de Kreek knoeide aan bord drie, en
aan bord vier kreeg ik een storm te verduren aan mijn koningsvleugel. Toen de storm
was weerstaan, probeerde ik, met het oog
op de droevige standen op bijna alle andere
borden, mijn remisestand toch nog te
winnen. Mijn beloning was een vette nul.
Naast mij was invaller Jacques Koolstra
bezig met een hopeloze strijd. Dapper als
hij is, streed hij door. Bord zes was voor
Mick. Ook hij kon onze hoop niet waarmaken, evenmin als Jan Fikkens, die als altijd
vond dat hij nog alle kans had tot het plots
misging.
Tonny Wagenaar was onze derde invaller. Op de tatami was het voor hem vast
ippon geworden, op het schaakbord betekenden de kleine scores van de tegenstander dat ook Tonny het punt aan Nieuw
West moest laten.
Jacques speelde, nog steeds in objectief
gezien verloren stand, nog steeds dapper
door en besloot “lastige” zetjes te blijven
doen. Dat resulteerde in promotie voor
Jacques waarop de tegenstander onmiddellijk remise had kunnen maken door de
dame van Jacques te slaan en te eindigen
met L+K tegen K. Hij wilde evenwel met
T+L+K nog van Jacques winnen.
Dat gaf onze man kans een serie
schaakjes te geven, meer niet. En toen gebeurde er iets vreemds, iets raars: Jacques
tegenstander kon eigenlijk niets anders dan
definitief een remisestand bereiken, maar hij
bleek in ultimo nog iets verrassends in petto
te hebben: hij gaf op ! Wie niet sterk is moet
mazzel hebben.
Tom Kooij

“Willem Muts”

Sorry Mick
Sorry Mick, ik heb je beschwindeld. Jij hebt
wit en je hebt me volkomen weggespeeld.
Als troost mocht ik nog kiezen hoe ik het
torenschaak kon opheffen, met Pa5-b7 of
La6-b7. Ik koos het paard, met de wankele
gedachte “je ken noooooit wetuh…”.
Jij wist het, je speelde 36. Td7-f7 om de
weg vrij te maken voor je d-pion. Je bracht
me in zo’n situatie dat je maar wat zet
omdat je hoe dan ook wat moet zetten. 36.
… f4 dus. En jij, Mick, ziet dat je met je
loper kan doen wat bisschoppen nu eenmaal tot een van hun mooie taken rekenen:
offeren. Jouw pion kroont zich al bijna tot
vorstin.
37. d5 Txe5, 38. d6… De Schwindel …
Te1+, 39. Kf2 Tf1++.
Om Johan de Lange te parafraseren: ik heb
nog nooit zo verloren gestaan. Tom Kooij
-o–0–o-

UWV spot
Hans Böhm heb ik altijd een goede promotor van de schaaksport gevonden. Maar nu
hij reclame maakt voor het UWV ergert hij
me mateloos met zijn staccato dictie. Vandaar de volgende parodie:
Je bent schaakgrootmeester
En dan opeens niet meer
Je wilt nog wel van betekenis zijn
Maar hoe?
Mag je nog kwaliteiten offeren?
En hoe zit het met geld?
Dat soort vragen,
Daar is UWV voor.
Ze bieden grof geld
Aan bekende Nederlanders
Waarmee die lui verder kunnen
UWV: werken aan ongerief

Henk Enserink

Hij kwam voorzichtig aangelopen, die
Willem. “Zit je lekker in het zonnetje”
vroeg hij. Dat deed ik en hij kwam erbij
zitten, zitten wachten tot we naar binnen
mochten, de aula in, afscheid nemen van
een oud-lid.
“Hoe gaat het met je”, is dan de voor de
hand liggende vraag. Maar het ging niet zo,
het was wat onbestemd, iets wat ik niet zo
van hem kende. Bij het weg gaan maakte hij
nog een grapje, over hoe je elkaar toch altijd
weer tegen komt bij het grote gedagzeggen.
Had hij mensen die dat voor hem
kwamen zeggen ? Was dat ook op de
Nieuwe Ooster ?
Om te zien waar hij was gebleven,
googelde ik zijn naam. “Willem Muts”,
tussen aanhalingstekens. Er kwam een
stroom aan foto’s langs. Van hem, van z’n
schaakmaats, met toernooifoto’s en al. Je
staat er zelf misschien ook wel bij. Dat is
het mooie van internet, Willem is niet weg,
hij is er, altijd.
-o–0–o–

z’n overschoenen uit. Hij zette ze naast elkaar,
links van de deurmat, zoals altijd vlak naast
de kapstok. Meneer Zeegers hield van orde. Ik
ben thuihuis, riep hij. Dat riep hij altijd als hij
thuis kwam, uit goede gewoonte. Het echode
wat na in de lege hal. Hij verwachtte geen
antwoord sinds de hond dood was. Voorzichtig
schuifelde hij naar de woonkamer, om maar
geen krassen te maken op het parket. Dat had
hij onlangs nog goed in de was gezet. Meneer
Zeegers hield nu eenmaal van netjes. En van
goed vezorgd. Alles op de eigen vaste plek.
Dan wist men waar men aan toe was. Voor
zichzelf noemde hij dat graag de natuurlijke
orde der dingen. Meneer Zeegers plukte de
krant uit zijn binnenzak. Er zat een
hinderlijke vouw in. “Er staat weer van alles
in, vandaag” had de man van de kiosk gezegd.
Die wandeling maakte hij elke morgen, zelfs
op zondag, van huis naar de kiosk, en terug,
ook al was de hond dood. Het gemak van een
abonnement was niets voor meneer Zeegers.
Dat gaf maar vreemd volk aan de deur. Hij
had ze zelfs al op het dorpsplein zien staan,
van die ontheemde buitenlanders naast een bus
en ook het ochtendblad stond er al weken vol
van. Om te kunnen lezen zou hij een lampje
aan doen. “Sluit liever eerst de gordijnen,
Hendrik” mompelde hij, want wat niet weet

De Wedstrijden
EsPion 1
Donderdag 12 november, op de dag af een
maand na het eerste verlies. Zelfde cijfers,
maar nu thuis. 5 – 3.
Tegen De Raadsheer 2
Dick van der Eijk
Léon de Zwart
Rudolf van Velden
Roland Wastiaux
Gary Harper
Henk Enserink
Pieter Pelleboer
Willem Alpherts

½
1r
1
1
½
0
0
1

Donderdag 3 december. Het wordt een uitwedstrijd zonder cadeau’s. 1½ – 6½.
Tegen VAS 5
Dick van der Eijk
Vincent van den Eijnde
Léon de Zwart
Rudolf van Velden
Gary Harper
Roland Wastiaux
Pieter Pelleboer
Henk Enserink

½
1
1
½
½
1
1
1

EsPion 2
Donderdag 5 november. Thuis wordt veel
geremiseerd, maar niet vaak genoeg. 3 - 5.
Tegen ENPS 3
Eric Junge
Willem Alpherts
Peter Urbanus
Ron van Leeuwen
Harrie Boom
Ton van der Eyden
Frank Steensma
Marcel Kusse

½
½
½
0
½
½
0
½

Donderdag 26 november worden oude
bekenden opgezocht. 5 – 3.
Tegen Oosten Toren 2
Peter Urbanus
Willem Alpherts
Mart Ran
Ron van Leeuwen
Harrie Boom
Ton van der Eyden
Frank Steensma
Marcel Kusse

0
0
1
0
½
1
0
½

EsPion 3
Donderdag 29 oktober. Uit. En da’s leuk,
maar niet altijd een pretje. 5½ - 2½
Tegen VAS 7
Frans Kerkhoff
Mart Ran
Bram van der Vegt
Alfred Vellekoop
Gerard Diependaal
Cor Bergveld

1
0
0
0
1
½

Robert Schalekamp
Jos Hillebrand

0
0

Let op Team 3, het wedstrijdprogramma is
gewijzigd ! De eerst volgende wedstrijd is 17
december, thuis tegen De Volewijckers 2.
EsPion 4
Donderdag 19 november. De bezoekers
waren een maatje te groot. En zelfs dáár
had Jacques geen last van. 2½ - 5½.
Tegen Amsterdam West 5
Pieter Kok
Ad Mank
Jaap de Kreek
Tom Kooij
Jacques Koolstra
Mick Vaassen
Jan Fikkens
Tonny Wagenaar

½
1
0
0
1
0
0
0

-o-0-o-

Wie, wat en waar
EsPion
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
www.espion.club
Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81
webmaster@espion.club
Blad Zonder Naam
Materiaal (liefst als Word-bestand)
redactie@espion.club

De Wedstrijden / vervolg
EsPion 4
Donderdag 10 december. Vol goede moed
wordt het Bilderdijkpark bezocht. De twee
remises zijn dapper bevochten. 6 – 2.
Tegen Laurierboom/Gambiet 3
Jaap de Kreek
1 NO
Pieter Kok
0
Tom Kooij
0
Jacques Koolstra
0
Ruut Keijzer
0
Raymond Altman
½
Mick Vaassen
0
Jan Fikkens
½
-o-0-o-

Hel, maar geen verdoemenis
Ik heb Dante’s Hel nooit gelezen, maar
speciaal voor dit verslag ben ik er toch maar
eens ingeklommen. Ik trof er deze passage,
die speelt vlak voor de Hellepoort. Dante
vraagt aan Vergilius: „Meester, wat is er zoo
zwaar voor hen, dat hen zoo krachtig doet
weeklagen?” Het antwoord bevat de volgende woorden: „Erbarming en Rechtvaardigheid wijst ze af; spreken wij niet van hen,
maar schouw en ga voorbij. ”
Het had de beschouwing kunnen zijn
van de afgang die ons Vierde beleefde, maar
zo was het niet. Weliswaar waren we door
de Hel gejaagd en hadden we ons een gruwelijk pak slaag laten geven, maar blijmoedig droegen wij ons lot. Vol hoop dat het de
volgende keer wel zal lukken. Terwijl we 6-2
klop hebben gekregen. Nog geflatteerd ook.
’t Had ook 8-0 kunnen zijn. Laurierboom/Gambiet speelt alleen nog extern,
heeft geen interne strijd meer. Al hun agressie moet dus in het Bilderdijkpark botgevierd worden op lieden van andere clubs.
Dit keer op ons. Terwijl het nog hoopgevend begon: Jaap kreeg aan het eerste
bord een punt cadeau wegens gebrek aan
een tegenstander. Pieter kwam shocking
klem aan bord twee en ging eraf. Voor de
tweede keer in een externe wedstrijd knoeide ik in de opening, en gaf twee pionnen
weg.
Jan deed hetzelfde aan bord 8. Ik wist
mijn tegenstander wel weer zijn materiële
voorsprong te ontfutselen, maar mijn
stelling had toch te veel geleden en ik ging
er dus ook af. Jacques viel in en niet mee.
Hij koos voor de aanval, offerde een loper,
maar de aanval liep dood. Zijn tegenstandster maakte nog duidelijk hoe hij het beter
had kunnen doen... Zout in de wonde? Nee
hoor, Jacques vond dat hij een léuke partij
had verloren.
Ruut was wel opgeknapt van zijn
operatie, maar kon op het bord zelf zijn
scalpel nog niet hanteren. Hij was in ieder
geval minder scherp dan zijn tegenstander.
Mick mocht aan bord zeven de witte

stukken hanteren, op voorwaarde dat hij
zou winnen. Hij deed zijn best, maar in
tijdnood ging het mis, de tegenstander won
een dame. Mick wilde toch zijn belofte
houden, vlocht de ene geniepigheid na de
andere in de stand, in de hoop ook de
vijandelijk vorstin te verschalken. Het
lukte... bijna. En toen was het plots uit. Het
werd daarmee 6-2.
Raymond, onze hoop in bange dagen,
had inmiddels een winnende stand verknoeid door een loper cadeau te doen. Zijn
tegenstander werd echter iets te voorzichtig
en Ray wist zodanig lastig te zijn, dat de
witspeler genoegen nam met remise door
eeuwig schaak.
Het grootste wonder op het bord werd
gewrocht door Jan. In een stand met ongelijke lopers wist Jan de twee pionnen achterstand alsnog weg te werken en de boel dicht
te schuiven. Een onverwachte, maar verdiende remise was zijn deel.
Ach ja, het was leuk om nog de nodige
ex-Pionezen te zien, zoals Frits Veenstra en
Ernst ter Schegget, maar voor de rest was er
alle reden om met de staart tussen de benen
het speeltuingebouw te verlaten, we deden
het echte kwispelend. Ons krijg je niet
somber ! Hell No !
tom kooij
-o–0–o-

Quis, quoud, ui, quibus
auxillis, cur, quomode,
quanto... Nunc est
bibendum vinum !
(Wie, wat, waar, op welke wijze, waarom, hoe en
wanneer... Nu is het tijd om wijn te drinken!) Ik
vind het leuk met wijn te koken, soms doe
ik het zelfs in het eten. Een vat wijn doet
meer wonderen dan een kerk vol heiligen.
Als ik een glas wijn drink, word ik een ander
mens, en die ander heeft altijd geweldige
dorst. Het leven is te kort om slechte wijnen
te drinken. “Druiven ? Zeer vereerd, maar
ik ben niet gewend om wijn in pillen te
gebruiken !” Wijn is de bloem in het
knoopsgat der beschaving. Het is gemakkelijk wijn schenken uit andermans kruik. Je
vraagt de herbergier niet of hij goede wijn
heeft. Uit een olievat zal men geen wijn tappen. Als de wijn zinkt, zwemmen de woorden boven. Wie denk wijn te kunnen proeven, drinkt nooit meer wijn maar ervaart
geheimen. Bij een fles goede wijn vergeet ik
mijn zorgen, maar nooit ben ik door mijn
zorgen een goede fles wijn vergeten.
Zonder wijn eten we, met wijn dineren we.
Echt crisis is het pas wanneer we geen wijn
meer hebben om bij het water te doen.

Donderdag 7 januari
Wijnwedstrijd
Maar alleen als er iemand is
die dit wil organiseren

