
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Zomerzetten 
 

Bijna aan het eind van het externe seizoen, 

alle teams hebben nog één partij voor de 

boeg. Dan begint het grote navelstaren 

weer: in Torendael speelt een EsPionees 

tegen een EsPionner. Aan de tafel rechts 
ervan: Clubgenoot vs clubgenoot, aan de 

tafel links: Nou-dat-is-lang-geleden contra 

Ja-zeg-dat-wel. Kortom, het schaakfestijn 

van ons kent ons, maar al te goed. Tenzij..., 

tenzij je mee doet aan een van de vele 

toernooien die worden georganiseerd. Zie je 
nog eens een ander, kan je nog eens een 

andere opening uitproberen. Kan je winnen 

zonder een clubgenoot in de ellende te 

storten. Hieronder staan twee toernooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zeggen we twee, dan kunnen we je ook 

nog wijzen op het 25e Kroegloperstoernooi 

voor duo’s (op 26 juni). Mooie kansen 

bieden die toernooien om eens prettig uit je 
dak te gaan. Voor de liefhebber: op onze 

eigenste website worden regelmatig mooie 

toernooien aangekondigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Het Grasmat Open-Open 
14 en 15 mei 

weekendtoernooi 
 

Zaterdag 14 mei om 13:oo inschrijven, 
13:30 1e ronde. 

7 ronden Zwitsers, 1 uur p.p.p.p. 
Deelname € 15,-, maaltijd € 7,50 

of totaal € 25,-. 
Mooie prijzen + ratingprijs. 

Lekker eten, live muziek en lekker feesten. 
Sportpark Drieburg 

Fizeaustraat 10 bij voetbalclub Taba 
grasmat.atog.nl of facebook. 

schaakfeest@gmail.com 

of bel 06-10 74 44 39 

 

16e ORANJE 
SNELSCHAAKTOERNOOI 

1e prijs € 120,00 
 

Dinsdag 26 april 2016 om 21.00 uur. 

Prijsuitreiking in de Koningsnacht 

om ca. 3:00 uur. 

 

Inschrijfgeld: € 8,- (incl. consumptiebon 

en diverse hapjes) aan de zaal te voldoen 

tot uiterlijk 20.45 uur. 

 
Maximaal  90 deelnemers, 

vooraanmelding gewenst. Bij voldoende 

ruimte zaalaanmelding mogelijk. 

 

5 min. p.p.p.p.  Zwitsers, voorronden 

waarna indeling in finale meerkampen.  
In elke finalegroep 3 geldprijzen, totaal 

prijzenfonds  € 450,-  (*bij voldoende 

deelname). 

 

Prijsuitreiking ca. 03.00 uur. Na afloop is 

er ruimte tot napraten en navluggeren. 
 

ASV Bilderdijkpark, 

Bilderdijkpark 10, 1052 SB Amsterdam 

(let op nieuwe locatie) 

Informatie en inschrijving: 

www.svamsterdamwest.nl 
voorzitter@svAmsterdamWest.nl 

06 – 53 63 80 77 

 

April 2016. Tweede jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

 

Dit nummer is bestemd voor 
 
 

    Voor wie dit leest 
 
         nogal vrij naar Leo Vroman 
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Ad herinnert zich 
 

Ad Mank – Job Emans 1-0 
EsPion 4 - Vas 8, tweede bord 

 

Ik geef  hieronder vooral mijn gedachten tij-
dens de partij weer, zoals ik ze mij herinner. 

Achteraf  kijkend naar de kritische momen-

ten dacht ik nog steeds dat ik nergens 

verloren had gestaan. Wel moest ik consta-

teren dat het mij onmogelijk is om de 

varianten behoorlijk te analyseren: te veel 
varianten, te moeilijk voor mij. Fritz vertel-

de mij later dat het paardoffer op g7 op de 

16e zet toch niet goed is. Het zij zo. Schaken 

is te moeilijk, maar dit soort partijen is wel 

heel erg leuk. Ik mocht deze keer ook nog 

winnen, wat de wedstrijd jammer genoeg 
niet kon redden. 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e5 

Pfd7 6.h4. De uitgangsstelling van mijn 

favoriete variant van het Frans: de Aljechin-

Chatard. Het gambiet is eigenlijk alleen leuk 
als het wordt aangenomen. Zoals meestal 

tegenwoordig werd mijn gambiet geweigerd 

met 6. …h6. Ik heb geen idee hoe dit 

verder moet. Ik zag niets beters dan 7.Lxe7 

Dxe7. Een plan !? De meeste zetten die ik 

over-woog falen op het antwoord Db4, 
dacht ik. Interessant lijkt f4 maar dat moet 

worden voorbereid. Ook om 0-0-0 mogelijk 

te maken speelde ik daarom 8.Dd2 a6 

(tegen Pb5) 9.f4 c5 10.Pf3 Pc6 11.0-0-0 f6. 

Een zet die in het Frans meestal op enig 

moment komt en er ook hier speelbaar 
uitziet. Ik kan natuurlijk slaan op f6. 

Misschien is dat zelfs beter. Ik sloeg niet en 

reageerde met 12.f5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Vanaf  dit moment had ik een heel span-

nende, prachtige partij. De belangrijkste 

strategische overweging achter f5 is dat de 

zwarte koning nog in het centrum staat. 
12. ..cxd4. Hier moest ik toch even over 

nadenken. het lijkt alsof  direct terugslaan 

op d4 onvermijdelijk is omdat anders het 

paard op c3 wordt geslagen met aanval op 

mijn dame. Na enig rekenwerk deed ik in 

plaats daarvan 13.fxe6 wat meer lijkt te 
beloven. Mijn tegenstander nam ruim tijd 

voor zijn antwoord en kwam met het 

verrassende 13. …b6 ! Hij sloeg dus niet op 

e6, het enige speelbaar uitziende alternatief. 

Dan volgt 14.Pxd4 Pxd4 15.exf6x Dxf6 

(anders wordt Te1 te pijnlijk) 16.Pxd5 en 

wit staat duidelijk beter. Ook 13 …dxc3 14. 

exd7 Lxd7 15.Dxc3 lijkt mij prima voor wit. 

In de partij is het nu tijd om terug te nemen 

op d4: 14.Pxd4 fxe5 15.Pf5 Df8.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Deze zet had ik eerlijk gezegd over het 

hoofd gezien: ik meende dat d6 en g7 niet 

tegelijk gedekt konden worden. Dat soort 

fouten maak ik vaker. Om de aanval gaande 
houden meende ik nu dat het nodig en 

verantwoord was om een stuk te offeren 

tegen twee pionnen. Een mogelijkheid die 

ik niet koos was 16.Pxd5 Pxd5 17.Dxd5 

Dxf5 18.Lc4. Zwart kan dan niet rokeren 

wegens 19.e7 Tf7 20.e8D. Ik weet niet meer 
precies wat ik allemaal heb doorgerekend, 

maar ik koos voor 16.Pxg7 Dxg7 17. Pxd5 

Pxd5 18.Dxd5  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

In deze stelling is veel mogelijk. Zwart moet 

zich nog wel zien te bevrijden. Bijvoorbeeld 

0-0 kan hier ook niet. Zwart vervolgde met 

18. …Dg6 19.Lc4 Pd4. Volgens mij kon 
het paard niet weg want dan zou 20. Dd8 

mat volgen. Maar de torenlijn is onderbro-

ken. Ook 20. Dxe5 met gelijktijdige aanval 

op de toren op h8 en het paard kan niet 

wegens mat op c2. Dus blijft mij geen 

andere mogelijkheid dan door te offeren. 
Het was geen wanhoop want de zwarte 

ontwikkeling is zo slecht en zijn dame-

vleugel staat zo vast dat er behalve de 3 

 

 

 



pionnen ruimschoots voldoende compen-

satie voor de toren is. Ook mijn pion op h4 

bewijst nog steeds goede diensten ! Remise 

heb ik altijd, dacht ik. Dus 20.Txd4 exd4 

21.Dxd4 Th7.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mede om de loper te laten meespelen heb ik 
in deze stelling lang gedacht over 22.e7 !? 

Achter het bord kon ik noch 22. ..,Txe7 23. 

Dh8 Kd7 24.Td1 Kc6 noch 22. …Kxe7 23. 

Te1 Kf8 24.Dd8 Kg7 goed genoeg doorre-

kenen. Ik vertrouwde het uiteindelijk niet en 

koos daarom voor het eerst maar eens 
terugwinnen van een kwaliteit, met behoud 

van stellingsvoordeel. 22.Ld3 Dg7 (op 

Dxg2 is het na 23. Td1 uit) 23.Da4 b5 (ik 

verwachtte Ke7 en was dan Db4 of  Da3 

van plan. Op 24. .. Ke8 ziet Tf1 er dan goed 

uit voor wit) 24.De4 (veel beter dan Lxb5) 
Ta7 25.Dc6 Ld7 (Kd8 26.Lxh7 Dxh7 27. 

Td1 en wit moet goed staan) 26.exd7 Dxd7 

27.Lg6 Kf8 (Tf7 28.Lxf7 Kxf7 29.Tf1 en 

ook dit eindspel moet gewonnen zijn voor 

wit) 28.Tf1 Kg8 29.Lxh7xKxh7.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ik had Dxh7 verwacht en vergat nu dat ik 

de dames wilde ruilen zodra dat redelijker-
wijs kon. Ik sta natuurlijk gewonnen, maar 

ik was er bepaald niet gerust op. Gedurende 

een paar zetten verkeer ik in een planloze 

fase, wat heel gevaarlijk is, zeker met weinig 

tijd op de klok. 30.De4 Kg8 31.Td1 Dc8 

32.Te1 Tg7 33.De6 Dxe6 34.Txe6 Kh7 
35.Te2? Tg4 36.h5 Tg5 37.Te7 Kg8 

38.Te6 Txh5 39.Txa6 Kg7. Plotseling her-

vond ik mijn schaakhoofd en bedacht een 

plan: de pionnen op de damevleugel moeten 

het pleit beslechten. 40.a4 ba 41.Txa4 Tg5 

42.g4 Td5 43.c3 Kg6 44.Td4 Te5 45. Kd2 

Kg5 46.c4 Kf6. Zwart kan niet veel meer 

doen dan afwachten en het wit zo moeilijk 

mogelijk maken. Deze zet is waarschijnlijk 

bedoeld omdat hij niet wil wat ik wel wil, 

namelijk torens ruilen. Een variant om dat 

nu toch te proberen is 47.Td6 Kg5 (maar 

mogelijk is ook Ke7 (of  Kg7) 48.Txh6 Te4 

en het kan nog moeilijk worden). 48.Td5 
Kf4 49.Txe5 Kxe5 50.Kd3. Het zal allemaal 

voor wit gewonnen zijn, maar ik voelde me 

zekerder bij 47.b4 Ke6 48.c5. En zwart gaf  

op. 
Ad Mank   

- o – 0 – o - 
   

De ontsnapping  

Het is een externe partij tegen Frans 

Hoepermans van Caissa 9. Ik heb zwart en 

ben aan zet. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het gaat niet goed, een belangrijke pion 

achter en wit staat sterk. Wat te doen? 

Misschien eens wat op de koning gaan 
jagen. 32. …Dd8 33.Td1 Hier let ik 

eigenlijk niet eens op wat de bedoeling van 

deze zet is, mijn loper dekt de toren op b7. 

Wit kan dus zijn toren offeren, waarna hij 

mijn toren met zijn dame kan pakken. 33. 

…Dh4+ geeft nu dus de dekking van de loper op 

34.Kg1 Dxf4 pion terug, denk ik triomfantelijk 

35.Txd5. Ik ben volledig in de war en wil 

Tb7 in veiligheid stellen, maar ben gewoon 

een loper kwijt. 35. …De4 36.Td1  Tc7 

37.Dd3 en wit wint Kijken moet je, kijken ! 

Wel in tijdnood, nog een minuut of 5, maar 
als je denkt te verliezen moet je even rust 

nemen. Na 35.Txd5 gewoon 35. ...exd5 

36.Dxb7 Dd2 valt de toren aan en dreigt mat op 

e1 37.Te3 Dc1+ 38.Kf2 Dc2+ wit moet even 

de dekking van de toren opgeven 39.Kf1 Dxc5 

40.Dxa8 Dxe3 41.Dxd5 Df4+ 42.Ke2 
Dxh2 en remise.  

     Elke wedstrijd neem ik me voor in ieder 

geval niet te blunderen. Dit is géén blunder, 

maar wel slordig, om Johan de Lange te pa- 

rafaseren: “ik heb nog nooit zó remise 

gestaan”. 
Willem Alpherts

 

 

 



Een goede herinnering komt altijd op tijd.  
Er zullen niet zo veel mensen meer zijn die zich Jan nog herinneren  

van de tientallen jaren aan activiteiten, zeker niet op EsPion,  
maar toch, hij heeft zo enorm veel verdiensten gehad voor de schaakwereld,  

dit stukje was het minste wat ik kon doen, vond ik. 
 

Eric Roosendaal
 

Een paar maanden geleden overleed Jan 

Brugman – een man die het verdient 

herinnerd te worden in de annalen van 
EsPion en ook van de SGA. 

     Ik herinner me Jan vooral als een 

bijzonder aardige man. Gaf je hem een 

hand dan moest het toch ook altijd opvallen 

dat hij enorm grote handen had – je hand 

verdween volledig in die enorme knuisten 
van hem. Met zulke handen zou je 

verwachten dat hij vooral oersterk was en 

niet geneigd tot het verrichten van 

kleinschalig handwerk. En dan zou je het 

volledig mis hebben. Jan kon bijvoorbeeld 

erg goed kalligraferen. En toen ik eens bij 
hem thuis was zag ik een aantal bijzonder 

kunstig gemaakte beeldjes – fraai afgewerkt 

in donker hout. Houtsnijwerk van zo te zien 

prima kwaliteit. “Leuk Jan, die beeldjes – 

duur?”. “Nee hoor, die heb ik zelf 

gemaakt”. 
     Want hij kon veel, maar daar hoorde 

stilzitten nooit bij. Jan was iemand die altijd 

iets te doen moest hebben. En als hij 

daarmee iets voor een ander kon doen, zo 

veel te beter. Schaakexamens voor de jeugd 

werden door hem decennia lang 
gekalligrafeerd – het moeten er honderden, 

zo niet meer dan duizend zijn geweest. De 

SGA had de mooiste diploma’s van heel de 

KNSB. Toen de jeugdcommissie zonder 

penningmeester zat was hij direct bereid bij 

te springen – ook dat heeft hij zeker tien 
jaar gedaan. Voortbouwend uiteraard op 

zijn ervaring als penningmeester van De 

Pion. Waar hij 25 jaar penningmeester was 

– en daarvoor al een paar jaar 

wedstrijdleider, en misschien daarvoor ook 

nog iets anders, alleen gaat mijn herinnering 
niet zo ver terug.  

     Toen De Pion 60 jaar bestond stapte hij 

uiteraard direct in de feestcommissie – als er 

een klusje moest worden opgeknapt stond 

hij altijd vooraan. Toen De Pion 75 jaar 

bestond werden vrijwel alle festiviteiten 
door hem geregeld – een schaaknacht, een 

speurtocht door het Amsterdamse Bos – 

van alles bedacht hij. Daar zaten af en toe 

ook wel eens iets te wilde ideeën bij – zoals 

we op de traditionele Wijnavond wel eens 

bemerkten. Want ook die heeft hij zeker 
tien keer (als het geen twintig keer is) 

georganiseerd. 

     Jan Brugman was jarenlang een 

steunpilaar van het eerste team van De 

Pion. In de jaren zeventig en tachtig was hij 

een vaste kracht. Hij speelde een solide 
soort schaak – niet al te agressief – ook niet 

echt defensief. Vroeg ruilen wilde hij liever  

 

 

niet – dan werd het saai. Soms kon je 

gebruik maken van die merkwaardigheid 

van Jan door een ruil aan te bieden – die 
zou hij dan toch wel niet willen aannemen. 

Maar al te veel ruimte moest je hem niet 

geven – dan kon Jan ineens hard toeslaan 

en kon hij een vol punt laten noteren. 

     Alleen met de klok had hij het vaak te 

kwaad. Tijdnood was zijn grote vijand. 
Sommige spelers vinden het rammen op de 

klok in extreme tijdnood een van 

aantrekkelijkste kanten van het schaakspel, 

maar Jan zat duidelijk aan de andere kant 

van het spectrum (zo was snelschaken ook 

beslist niet zijn fort). Stond Jan slecht dan 
ging hij diep nadenken. Kwam hij dan in 

tijdnood dan was het foute boel. Met nog 

een maar een paar minuten op de klok 

hoefde je natuurlijk niet meer te noteren – 

maar in tijdnood vergat Jan dat altijd. 

Speelde zijn tegenstander dan een zet dan 
wilde hij die noteren – of nee, eerst 

nadenken – of toch weer liever eerst 

noteren – of nee... Teamgenoten zagen de 

bui altijd al hangen als Jan in tijdnood met 

zijn pen ging friemelen – dat ging niet meer 

goed komen. Hij speelde vaak geen zet 
meer – liever dan een direct verliezende zet 

te doen ging hij dan maar door zijn vlag. 

     Het Nederlands kent de zegswijze 

“praten als Brugman”, maar dat was niet 

echt aan Jan besteed. Als hij voor een 

publiek of een grote vergadering moest 
spreken dan kwam hij soms maar moeizaam 

uit zijn woorden. Hij ging zichzelf herhalen 

– wilde het te goed doen en kwam er dan 

vaak niet meer uit. Vaak ook werd hij 

getroffen door opmerkingen van anderen 

die minder geneigd waren zich het vuur uit 
de sloffen te lopen. Daar werd hij dan 

emotioneel van, en dan kwamen zijn 

argumenten helemaal niet meer uit de verf. 

     Want, het mag worden herhaald, Jan was 

vooral een goed mens. Hij wilde altijd het 

goede voor iedereen, en hij vond het maar 
moeilijk te bevatten dat anderen vaak eerst 

aan zichzelf dachten. Wat dat betreft denk 

ik wel eens dat hij het de laatste tientallen 

jaren niet gemakkelijk zal hebben gehad in 

een maatschappij waarin het aan jezelf 

denken eerder dan regel dan uitzondering 
aan het worden was. Want zo zat Jan dus 

niet in elkaar. Als hij iets voor een ander 

kon doen dan zou hij het niet laten. 

     Ik durf te zeggen, waren er meer mensen 

zoals Jan Brugman, we zouden in een betere 

wereld leven.  
 

Eric Roosendaal 

 



Lamentatie. 
EsPion 4 - ENPS 4 

 

Och, wat kregen we toch ongenadig op ons 

mieter. Het zat er een beetje in. ENPS 4 

had gemiddeld 168 elo-punten meer aan het 

bord dan wij. Daar stond tegenover dat wij 
maar liefst drie krachtige argumenten op de 

tafel konden leggen: Jan Fikkens verkeerde 

in een bloedvorm en we stelden geweldige 

invallers op: Jacques Koolstra en Henk 

Plantfeber. Die argumenten leverden alle 

drie een halfje op.  
     Henk vocht aan bord twee als een leeuw, 

wist een klein voordeeltje te bereiken, maar 

te weinig voor winst. Henk wilde best nog 

proberen te winnen, maar toen bleek dat 

ons team al hopeloos achterstond, nam hij 

genoegen met remise.   
     Aan bord acht overbrugde Jan 133 

elootjes. Jacques leverde de topprestatie van 

de avond door met zwart aan bord drie een 

witspeler met liefst 166 elo-punten meer op 

remise te houden. Hij deed dat door goed in 

te schatten hij met scherp spel een verloren 
kwaliteit kon compenseren. Helaas deed 

Jacques’ aanval de witte stelling weliswaar 

continue wankelen, maar ze viel nèt niet.  

     De vijf andere leden van ons vierde ver-

keerden kennelijk vervroegd in Paasstem-

ming: we raapten eieren en wel biologische: 
nullen. (Voor wie niet precies op de hoogte 

is van de ei-codering: nullen komen van 

hennen met een uitloop van minimaal 4 m² 

per hen en maximaal zes hennen op een 

vierkante meter). Bij ons werden de nullen 

gelegd op de borden 1, 4, 5 , 6 en 7.  
     In volgorde: Pieter hield het lang vol, 

maar 244 elo’s bleken een te grote handicap. 

Aan bord vier mocht ik het opnemen tegen 

Theo Bakker. Die bakte ze bruin door met 

de dame mijn stellig binnen te dringen en er 

een pionnetje te snoepen. Dus won de man 
met de hoogste rating (+152). Dat gebeurde 

ook bij de partij van Ruut Keizer. Ruut was 

gelukkig weer opgeknapt na het verblijf in 

het ziekenhuis, maar hij bleek nog niet in 

staat een elo-deficiet van 174 te weerstaan.  

     Raymond had het relatief het zwaarste: 
hem wachtte een tegenstander met 219 elo-

punten meer. De uitslag laat zich raden. Tot 

slot: Mick moest precies 0,2K overbruggen, 

hij deed zijn best, vlocht in een slecht 

staand eindspel nog de ene val na de andere 

in de partij, maar moest uiteindelijk het 
hoofd toch buigen. 

     Ons vierde staat nu helemaal onderaan 

(geen punten uit vier wedstrijden en met 8 

bordpunten), maar we zullen treuren, noch 

vrezen: we spelen nog tegen twee teams die 

er bijna net zo beroerd staan als wij. 
     Misschien stellen we dan Jan op, met 

zeven invallers, dat levert ons, lijkt me, bijna 

gegarandeerd acht remises op en als Jan een 

beetje de wind in de zeilen heeft zelfs  twee 

maal een 4½ - 3½ overwinning.  

tom kooij 

        Wie, wat en waar 
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De laatste loodjes 
 

EsPion 1 kan op 12 mei thuis het podium 
bereiken als Almere 3 zo vriendelijk wil zijn 

om mee te werken.  

EsPion 2 heeft als dit blad uitkomt de kans 

om thuis De Raadsheer 3 van zich af te 

houden. 

EsPion 3 mag 25 april op bezoek bij het 

enige team dat nog geen westrijdpunten 

heeft, Almere 7. 

EsPion 4 kan op 19 april proberen bij het 

sterkere Caïssa 10 de laatste plaats te 

ontlopen. 

mailto:bestuur@espion.club
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D e  W e d s t r i j d e n
 EsPion 1  

Woensdag 17 februari. De 3e plek wordt in 

een uitwedstrijd keurig verdedigd. 4 – 4. 

 

Tegen De Amstel 2 

Dik van der Eijk  1  

Vincent van den Eijnde 1 
Léon Zwart  0 

Rudolf van Velden 1 

Henk Enserink  0 

Roland Wastiaux  0 

Pieter Pelleboer  1 

Ron van Leeuwen  0 
 

Donderdag 17 maart mag Léon zich thuis 

de matchwinnaar noemen. 4½ - 3½. 

 

Tegen Caïssa 8 

Dik van der Eijk  ½  
Vincent van den Eijnde 0 

Rudolf van Velden 0 

Léon Zwart  1 

Roland Wastiaux  1 

Henk Enserink  1 

Eric Junge  1  
Pieter Pelleboer  0 

 

Donderdag 7 april. In de speeltuin wordt 

een mooie winst gepakt en (zomaar, even) 

de koppositie. 3½ - 4½. 

 
Tegen Amsterdam West 3 

Dik van der Eijk  0  

Vincent van den Eijnde ½ 

Léon Zwart  0 

Rudolf van Velden 1 

Roland Wastiaux  1 
Pieter Pelleboer  1 

Henk Enserink  0 

Willem Alpherts  1 

 

EsPion 2 

Donderdag 25 februari krijgt het bezoek 
een lange terugreis voorgeschoteld. 5 – 3. 

 

Tegen Almere 5 

Eric Junge  ½  

Mart Ran  ½  

Peter Urbanus  0 
Raymond Dernier  1 

Harrie Boom  1 

Ton van der Eyden 0 

Frank Steensma  1 

Marcel Kusse  1 

 
Dinsdag 22 maart wordt in Huize Lydia de 

vierde plaats veilig gesteld ? 4 – 4. 

 

Tegen Caïssa 9 

Eric Junge  ½  

Willem Alpherts  0 
Mart Ran  1 

Ron van Leeuwen  1 

Harrie Boom  0 

Ton van der Eyden 1  

Mick Vaassen  ½ 

Marcel Kusse  0 

 EsPion 3 
Donderdag 18 februari. Thuis pakt het 

derde door en pakt winst. De eerste ! 5 – 3. 

 

Tegen Oosten Toren 3  

Mart Ran  1 

Frans Kerkhoff  1 (R -NO)  
Gerard Diependaal 0 

Bram van der Vegt 0 

Alfred Vellekoop  1 

Cor Bergveld  1 

Robert Schalekamp 0 

Jos Hillebrand  1 
 

Donderdag 31 maart. Twee thuiswedstrij-

den achter elkaar, dat pakt bijna, bijna goed 

uit. 3½-4½. 

 

Tegen Pegasus 2  
Mart Ran  ½ 

Frans Kerkhoff  0 

Gerard Diependaal 0 

Robert Schalekamp 1 

Alfred Vellekoop  0 

Bram van der Vegt 1 
Cor Bergveld  ½ 

Pieter Kok   ½ 

 

 EsPion 4  

Donderdag 11 februari. Thuis wordt met 

klinkende cijfers verlies genomen. 1½ - 6½. 
 

Tegen ENPS 4 

Pieter Kok   0 

Henk PLantfeber  ½ 

Jacques Koolstra  ½ 

Tom Kooij   0 
Ruut Keijzer   0 

Raymond Altman  0 

Mick Vaassen   0 

Jan Fikkens   ½ 

 

Donderdag 10 maart. Uit. Ook een uitslag 
kan kantelen. 3½ - 4½. 

 

Tegen Amsterdam West 7 

Pieter Kok   ½ 

Jaap de Kreek   0 

Tom Kooij   ½ 
Ruut Keijzer   1 

Raymond Altman  1 

Jan Fikkens   ½ 

Mick Vassen   0 

Jan Koolstra   1 (R) 

 
Donderdag 24 maart. We worden werkelijk 

te oud voor dit spelletje. 2½ - 5½. 

 

Tegen Vas 8 

Pieter Kok   0 

Ad Mank   1 
Jaap de Kreek   0 

Raymond Altman  0 

Ruut Keizer   0 

Tom Kooij   0 

Mick Vaassen   ½ 

Jan Fikkens   1 


