
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
algemene ledenvergadering die gehouden  

wordt op donderdag 15 september 2016 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.amsterdam. 

     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 2015   

4.   Jaarverslag secretaris  

5.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

6.   Jaarverslag extern wedstrijdleider    

7.   Jaarverslag penningmeester  

8.   Verslag kascommissie 

9.   Installatie nieuwe kascommissie 

10. Begroting 2016 – 2017 

11. Aftredende bestuursleden 

12. Bestuursvoordracht  

 

      P A U Z E 

 

13. Uitkomsten vragenlijst EsPion 

14. EsPion seizoen 2016-2017 

15. Inzet vrijwilligers / overzicht taken 

16. Samenstelling teams externe competitie 

17. Wijnwedstrijd  

   18. Kees Besselinktoernooi 

19. Prijsuitreiking  

20. Rondvraag 

   21. Sluiting 

September 2016. Derde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 15 september 2016 

Dit exemplaar is bestemd voor: 
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 ’t Is weer voorbij die mooie zomer
 

De Zomercompetitie heeft een geheel eigen 

sfeer. Het is meer ontspannen, we spelen 

twee ronden op een avond, de partijen zijn 

korter, het krachtsverschil is vaak groter en 
iedereen is welkom. We zien elk jaar een 

aantal vaste gasten speciaal voor deze com-

petitie. Het is dan ook een van de weinige 

doorlopende competities zonder zomer-

pauze. We konden deze keer ook een aantal 

nieuwe gezichten verwelkomen.  
     Het is moeilijk om nieuwe deelnemers 

die geen rating hebben goed in te schalen. 

Deze keer zou je kunnen zeggen dat dat 

uitzonderlijk goed is gelukt. De nieuwko-

mers zorgden voor een extra spannende 

zomercompetitie. Tot op de laatste avond 

waren twee van hen, Ric en Constantijn, 

kandidaat voor de eerste plaats. 

     Toch was de uiteindelijke winnaar al 

voor de laatste ronde bekend: Mick Vaassen 

wint de Zomercompetitie 2016. Mick van 

harte gefeliciteerd. Je hebt het uitstekend 
gedaan: met een score van 18 uit 24 partijen 

haalde je 3½ punt meer dan verwacht en is 

je TPR met 1493 ruim 100 hoger dan je 

officiële rating. Dat getuigt van uithoudings- 

en doorzettingsvermogen. Dat je in de 

laatste ronde verloor doet daar niets aan af. 
De spanning was weg. 
     Ik zei al, de zomercompetitie heeft een 

eigen sfeer. Gewoonlijk begint een competi-

tie met blanco scores voor alle deelnemers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beginstand van deze competitie is echter 

zo, dat elke deelnemer dezelfde kans heeft 

om te winnen, mits hij of zij elke ronde  

meedoet. Je beginscore wordt dus berekend 

op basis van je rating, de verwachte gemid-
delde tegenstand èn het aantal speelronden.  

     Zwakkere schakers beginnen dus met 

een voorsprong. Vervolgens krijgen zij in 

het begin van de competitie nog niet de 

echte zware tegenstand. Een mooie, sterke 

start kan dan tot onvermoede resultaten 
leiden.  

     Zo was Rob Ansink in 2013 de winnaar. 

Martha was vorig jaar één van de drie 

winnaars. Dit jaar moest zij na een mooie 

start van 5 uit 6 ervaren dat het daarna te 

zwaar werd. Tot halverwege de competitie 
bleef Martha ongedeeld eerste. Toen werd 

zij ingehaald, m.n. door de nieuwe, jeugdige 

deelnemers. Vakanties speelden daarna hun 

natuurlijke rol. In de 21e ronde kwam Mick 

mede aan de leiding. Die stond hij daarna 

niet meer af. 
     Tot slot een paar cijfers. Er werden 382 

partijen gespeeld. Plus 5 driekampen en 

reglementair (waaronder de SGA rapid) was 

de gemiddelde opkomst 31 spelers per 

ronde. Dat is gelijk aan die van vorig jaar. 

Zwart won 8 keer vaker dan wit. Het 
remisepercentage is 13, aanzienlijk lager dan 

op het NK schaken. 
Ad Mank

                                        pnt 

 1 mick vaassen              31 
 2 ric wieringa    30  

 3 constantijn dekker     30  

 4 jaap rietveld          29  

 5 tim v daalen  28  

 6 peter de haan     26  

 7 henk plantfeber    25½ 

 8 martha vd berg   25½ 

 9 roald vos     25  

10 jan fikkens   25  

11 tonny wagenaar   24½ 

12 ton vd eyden     24½ 

13 ton de steenwinkel   24½ 
14 raymond altman     24  

15 geert renkema     23  

16 pieter kok    22½ 

17 robert schalekamp  22  

18 pieter schonagen   21½ 

19 ans kalkman   21½ 
20 cor bergveld   21  

21 dicky hamming   21  

22 jacques koolstra   20½ 

23 bram vd vegt   20½ 

24 rob ansink   20½ 
25 tom kooij              20 

                                        pnt 

26 jos kraay   20  

27 rob v slooten  19½ 

28 carin giesen   19  

29 ad mank   18½ 
30 dennis hijzelendoorn  18  

31 ruut keijzer   17  

32 jan koolstra   17  

33 gerard diependaal   16½ 

34 harrie boom   16½ 

35 henk enserink    16  
36 frank steensma   15  

37 hans looman   15  

38 mart ran   14  

39 frans kerkhoff   14  

40 jaap de kreek   14  

41 marcel kusse   13½ 
42 raf tjong akiet   13  

43 willem alpherts   12½ 

44 ron v leeuwen   11  

45 jos hillebrand   11  

46 david kips   10  

47 dick vd eijk    9½ 
48 roland wastiaux   9½ 

49 alfred vellekoop    9½ 

50 raymond dernier    6  
51 eric junge               5 

- o – 0 – o - 

“De beginstand van deze competitie is echter zo, 
dat elke deelnemer dezelfde kans heeft om te winnen, 

mits hij of zij elke ronde  meedoet.” 



 

 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.club 

 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 020 - 665 89 63 

voorzitter@espion.amsterdam 

 

Secretaris:  

Alfred Vellekoop, 0294 – 45 01 50 

secretaris@espion.amsterdam 

   

Penningmeester: 

Gerard Diependaal, 020 - 615 36 05  

penningmeester@espion.amsterdam 

 

Bestuurslid algemeen: 

Marcel Kusse, 020 – 690 25 00                  

bestuur@espion.amsterdam 

 

Bestuurslid algemeen: 

Willem Alpherts, 020 – 470 03 92 

bestuur@espion.amsterdam 

 

Wedstrijdleider extern:  

Henk Enserink, 030 - 666 40 24 

extern@espion.amsterdam 

 

Wedstrijdleider intern: 

Harrie Boom, 0636 - 00 39 42 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.amsterdam 

 

Website 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.amsterdam 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.amsterdam 

 

- o – 0 – o - 

 

 

 

                 
 

 

Jaarverslag 

extern wedstrijdleider 
 

EsPion weet extern niet te verrassen 
 

Was het leuk ? Waarschijnlijk wel. Altijd 

spannend om met onbekende spelers extern 

de degens te kruisen. Was het goed ? Het 

was erg gemiddeld.  
     Alle teams bleven dicht bij de verwachte 

TPR, de eerste twee teams er precies tien 

punten boven, de laatste twee teams er ruim 

dertig punten onder.  

     Volgend seizoen zal EsPion in alle vier 

de klassen van de SGA weer met een team 
vertegenwoordigd zijn. Dit omdat er geen 

kampioenschap te vieren viel, maar er zich 

helaas met het vierde wel een degradant 

aandiende.  

     EsPion 1 begon in 1B met verlies tegen 

en bij het altijd lastige Fischer Z, mocht 
kortdurend toch nog van een kampioen-

schap dromen, maar het team werd uitein-

delijk derde. Roland Wastiaux krijgt dit jaar 

de Struylaart-trofee voor de beste externe 

score: 5 uit 7. 

     EsPion 2 begon in 2A desastreus met 0 
uit 3. Ze bleken daarmee meteen de sterkste 

teams te hebben gehad. Na een lange 

eindsprint van 7 uit 4 eindigde het team 

keurig als vierde. Marcel Kusse was met 4,5 

uit 6 topscoorder. Ook Ton van der Eijden 

deed met 4 uit 6 van zich spreken. Willem 
Alpherts onderscheidde zich door een ra-

tingkloof van 210 punten te overbruggen en 

mag daarom een jaar lang de Kooij-kubus 

op de schoorsteenmantel zetten. 

     EsPion 3 profileerde zich in 3A als een 

ware middenmoter met drie keer een 4-4 
score, nipte overwinningen en doorgaans 

kleine nederlagen. Mart Ran presteerde bo-

vengemiddeld met 4 uit 6, Bram en Alfred 

hadden 1 partij meer nodig om tot dit pun-

tenaantal te komen. 

     EsPion 4 kwam in 3B aan de streep 1 

bordpunt tekort om zich ten koste van 

Amsterdam West 7 te handhaven. Niemand 

scoorde 100%, dus iedereen kan de hand in 

eigen boezem steken, maar Jaap de Kreek 

liet waarschijnlijk de meeste reële kansen op 

dat punt liggen: 0 uit 4  naast één reglemen-
taire overwinning. Pieter Kok scoorde 

weliswaar liefst vijf nullen, maar trof aan het 

eerste bord sterke tegenstanders en kwam 

zodoende toch nog aardig in de buurt van 

de verwachte TPR. Raymond Altman ging 

ook hier de manschappen voor en kwam tot 
een mooie 3,5 uit 6. 

Henk Enserink 
 

- o – 0 – o -
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Jaarverslag secretaris 
 
 

Terugblikkend kunnen we spreken van een 

rustig seizoen zonder bijzondere organisa-

torische hoogte- of dieptepunten.  

     Het bestuur is afgelopen seizoen vier 

keer bijeengekomen om lopende zaken te 
bespreken. Daarnaast heeft het bestuur in 

maart 2016 een zogenaamd ‘Benen op tafel 

overleg’ georganiseerd: een informeel over-

leg met leden die zich binnen onze vereni-

ging inzetten voor EsPion (wedstrijdleiders 

intern/extern, redactie clubblad/website, 
bestuursleden). Doel van dit overleg was 

het bespreken van het reilen en zeilen van 

onze vereniging, afstemmen van initiatieven 

en het uitwisselen van ideeën en wensen.  

     Een van de taken van de secretaris is het 

nauwlettend in de gaten houden van het 
ledenbestand. Drie clubgenoten zijn ons 

afgelopen seizoen ontvallen. In september 

ontvingen wij het bericht van het overlijden 

van Carel van Pampus, in november 

verloren we de altijd betrokken Jan Bruman 

en afgelopen zomer in juli overleed ons 
oudste clublid Bert Rietveld. Een aantal 

leden van onze vereniging was aanwezig bij 

de begrafenisplechtigheid.  

     Afgelopen seizoen hebben Kees den 

Uijl, Roy Sie, Klaas Been en Gary Harper 

hun lidmaatschap opgezegd. Voor Kees 
bleek de afstand tussen Castricum en 

Amsterdam een te groot obstakel. Hij is lid 

van een schaakvereniging in zijn woonplaats 

en heeft te kennen gegeven nog graag op de 

hoogte te worden gehouden als EsPion  

speciale evenementen organiseert. Kees is 
dan graag van de partij.  

     Als nieuwe leden hebben zich aange-

meld: Hans Redel, Rob van Sloten, Geert 

Renkema, Hans Looman, Ans Kalkman, 

Jan Walhout en naar verwachting Tim van 

Daalen, Ric Wieringa en Constantijn 
Dekker. Wat betreft Geert, Hans Redel en 

Hans Looman kunnen we zeggen ‘Fijn dat 

jullie weer terug zijn !’ Met de aanmelding 

van Constantijn en Tim hebben we nu ook 

twee leden onder de twintig jaar. Een 

unicum. Wat ledental betreft blijkt EsPion 
een stabiele vereniging met een klein 

verloop in het aantal leden.  

     Vroeg in het seizoen vergde de organisa-

tie van het jaarlijkse Kees Besselinktoernooi 

veel tijd van het bestuur. Niet in de minste 

plaats vanwege het gegeven dat kort voor 
het toernooi onverwacht op zoek moest 

worden gegaan naar een alternatieve 

speellocatie. De impact daarvan was groot. 

Het heeft weinig gescheeld of het toernooi 

was niet doorgegaan omdat er nauwelijks 

tijd dreigde over te blijven voor de online 
aanmelding en dus voor het zorgen van 

voldoende deelnemers.  Het werd echter 

een geslaagd toernooi met 56 deelnemers en  

 

een nog nooit zo sterk bezette A poule met 

18 deelnemers waarvan 10 met een rating 

boven de 2000.   

     Als andere noemenswaardige speciale ac-

tiviteiten tijdens het afgelopen jaar kunnen 
worden vermeld het weekendje van het 

eerste team in Friesland ter voorbereiding 

op de externe competitie en het inmiddels 

jaarlijks terugkerend initiatief van het vierde 

team: schaken op de boot in Muiden.  

     Ook de Groengrijsbus heeft weer kilo-
meters gemaakt naar Tata Steel. Dit jaar was 

er zelfs de mogelijkheid met de Groengrijs-

bus mee te gaan naar Berlijn. Willem 

Alpherts heeft van de laatstgenoemde trip 

met plezier gebruik gemaakt.  

     De Wijnwedstrijd was weer druk be-
zocht en ondanks dat het organiseren van 

de avond op het laatste moment nog 

onderhevig was aan wijzigingen, werd het 

een ontspannen en plezierige avond.  

     En tot slot, in mei waren we weer gast-

heer voor één van de speelavonden van het 
SGA-rapidtoernooi. Onder leiding van 

Henk Enserink is deze avond vlekkeloos 

verlopen. 

     Afgelopen seizoen zijn de clubavonden 

weer prima verlopen, mede dankzij de inzet 

van Harrie Boom en Ad Mank.  Een aan-
winst is dat Bram van der Vegt, gesteund 

door Marcel Kusse, zich heeft opgeworpen 

als ‘materiaalman’. Het terugzetten van het 

materiaal in de kasten is bij beiden in goede 

handen !  

     Terugkerend punt van verwarring c.q. 
ergernis blijft het al dan niet opengaan van 

de schuifdeuren. Hiervoor moet een ade-

quate oplossing komen. Afgezien van dit 

minpunt hebben we echter een geweldige 

speellocatie, lopen de meeste zaken tijdens 

de speelavond goed , worden eventuele pro-
blemen ter plekke opgelost en is het in de 

bar tijdens de nazit nog vaak gezellig druk, 

al dan niet achter een schaakbord. Dit geldt 

ook voor de speelavonden tijdens de zo-

mercompetitie die overigens weer goed zijn 

bezocht.  
     Het seizoen is afgesloten met de 

verspreiding van een vragenlijst in een 

speciale editie van ons clubblad met als titel 

‘Samen in de spiegel kijken’. Alle leden 

hebben deze vragenlijst in juli ontvangen 

tijdens de speelavond of per post. De uit-
komsten zullen tijdens de algemene leden-

vergadering in september worden bespro-

ken.  

     De voortgang zal ongetwijfeld onder-

werp zijn van het eerstvolgende jaarverslag.  

 
Alfred Vellekoop 

 

- o – 0 – o – 

 

 



 

 

De verbeelding van het eindspel                     
 

De laatste ja-

ren kom ik 

steeds vaker op 

begraafplaatsen 

Ik vind het niet 
onprettig daar 

wat rond te 

dwalen. Om bij 

voorbeeld te 

zien hoe in 

woord en beeld de herinnering aan een ge-
liefde vorm wordt gegeven.  Met minimale 

middelen toch een verhaal vertellen dat de 

kern raakt, dat heb ik altijd een mooie 

uitdaging gevonden. Limericks lenen zich er 

goed voor om die kunst te oefenen. “Een 

treurige randpion op h4, wilde eigenlijk 
flink aan de zwier…” En dan blijven er nog 

drie regels over om dit avontuur tot een 

opwindend einde te brengen. 

     Een limerick ben ik op een begraafplaats 

nog niet tegengekomen. De teksten zijn 

over het algemeen fantasieloos en in elk 
tijdsgewricht behoorlijk voorspelbaar. Ik 

heb er geen studie van gemaakt, maar een 

proefschrift zou niet misstaan. Mijn indruk 

is dat het tot de jaren zestig vaak gaat om 

droge mededelingen op de zerken, voorzien 

van een religieuze noot: “hier rust, tot de 
dag van de verrijzenis, QQ”.  

     Geleidelijk probeert men ook iets inhou-

delijks te zeggen over de overledene. Het 

meest gebruikte woord daarbij van de 

laatste twintig, dertig jaar is in mijn beleving 

‘zorgzaam’. Positief gekleurd, maar ook een 
wat laffe typering waar geen buil aan 

gevallen kan worden. De vernieuwing in het 

gedenken zit hem voorlopig  veel meer in 

de vormgeving van de graven en in de 

spullen die daarop uitgestald worden, zoals  

  

                                                                                       

foto's en voor de persoon typerende attri-

buten. Ik word daar vaak niet blij van: het 

leven bijvoorbeeld versmald tot een hobby. 
     Een foto op de begraafplaats in Vleuten 

dringt zich ruw aan me op: een zwoegende 

vroege veertiger op een zonnige Mont 

Ventoux. Ik lees over de ziekte waaraan de 

man, ogenschijnlijk niet veel later, bezweek: 

“deze berg kon hij niet bedwingen”. Een 
miniatuur racefietsje staat flonkerend gepar-

keerd op het graf. Ik ken de berg goed en 

de man niet, maar wat mij betreft is de 

poging hem dichterbij te brengen volkomen 

mislukt. Versmallen is toch echt iets anders 

dan de kern raken. 
     Wat staat ons schakers wat dat betreft te 

wachten ? Voorlopig ben ik gelukkig nog 

geen schaakmateriaal tegengekomen wan-

neer ik dwaal door de laantjes, maar symbo-

liek en beeldspraken zijn er te over. Tom 

Kooij sprak lang geleden bij de begrafenis 
van Jan Struylaart over het rottige eindspel 

waarin Jan verzeild geraakt was. Dat vond 

ik mooi als een troostend  en vluchtig beeld 

voor de aanwezigen Maar gebeiteld in 

marmer ? Alsjeblieft niet.  

     Wat betreft dat beitelen houd ik mijn 
hart vast. Wie bij Google afbeeldingen 

‘schaakmetaforen’ intikt, ziet dat schaak-

stukken vooral de kwaliteit toegedicht krij-

gen om droeve gesteldheden te ondertite-

len. Terwijl voor mij juist geldt dat schaken 

een vrolijke aangelegenheid is waarbij ik 
veel meer durf dan in het gewone leven. 

Schaken als proeftuin voor de voorzichtige 

en de bangelijke onder ons. Dat raakt voor 

mij voorlopig wel een beetje aan de kern, 

mijn kern. Want spelen, de krachten meten, 

dat is voor mij een groot plezier. En ook 
een noodzaak. 

Lud- Ens

 
 

Een heel stuk pagina om uit te scheuren 
 

Kom je niet naar de Algemene Ledenvergadering ? 
Kom dan toch. Via een volmacht. Want ook jouw stem mag gehoord worden, 

ook jouw mening telt. Draag je stem en je stemrecht over aan een ander lid van EsPion. 
Gebruik de volmacht. Vul ’m in. Scheur ’m uit. Geef ’m door. En zeg erbij dat die ander 

deze volmacht vóór het begin van de vergadering aan de secreatis geeft. 

 
V O L M A C H T 

 
      Hierbij verleen ik aan het lid van Schaakvereniging EsPion genaamd 

      ……………............................................................................... (svp naam invullen)  

      volmacht om op de Algemene Ledenvergadering van EsPion te houden  

      op 15 september 2016 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen. 

      Mijn naam is ......................................................................................(svp invullen) 

      Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - o – 0 – o - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonder schroom speelde Constantijn Dekker zich deze zomer naar een gedeelde tweede 

plaats. Hij en Tim van Daalen kregen het in de vingers op de schaakclub van het 
Amsterdams Lyceum. Constantijn gaat er dit jaar naar de vijfde kas, vindt wiskunde een 

makkie en speelt hockey bij AH&BC. Tim heeft z’n diploma al op zak, begint aan een studie 

gametechnologie en voelt zich thuis achter het manuaal (klassiek, maar ook Japans 

Koreaans).  Beiden liepen bij EsPion binnen op instingatie van Rick Wieringa, de andere 

deelhebber aan de tweede plaats. De camera heeft hem nog niet kunnen betrappen,  

wel een goede oude bekende, Raf Tjong Akiet die deze zomer meespeelde. 
Welkom heren.  

Helaas, er is er ook een helaas. We zullen Klaas Been gaan missen.  

Hij speelt liever dichter bij huis. Maar ergens, ooit zullen we elkaar weer ontmoeten. 

Dank voor je grote lach en prachtige partijen. Succes. 

 

 
- o – 0 – o -  

 

Het zijn dagen van bezinning. Vroeger had ik dat 

met de kerst, eventjes maar, maar toch. Nu ik dit 

schrijf is het hartje zomer en het slaat al toe. En 

niet zomaar een beetje, nee, heftig en met volle 
kracht. Het begon, denk ik achteraf, die morgen in 

juli. Ik droomde dat ik stil en onbeweeglijk in een 

kleine kano zat. Ik hoorde luid geraas en merkte 

dat de kano en ik met grote snelheid weg spoelden 

naar de rand van de Niagara waterval. Net op tijd 

werd ik wakker. Maar het geraas klonk nog 
steeds. Heel dichtbij zelfs. Ik stapte uit bed en in 

een plas water. En daarmee kondigde zich het 

tijdperk aan van de intense regenbuien en een 

slaapkamerraam dat maar beter dicht kon blijven.   

     De regen nam nog toe zodra de schoolvakanties 

begonnen. De weergoden staan niet meer toe dat 
onze nazaten zo lang buiten spelen. Het klimaat 

verandert niet, het is veranderd. Voor de ouderen 

onder ons is de komst van de eerste waterdichte e-

reader al aangekondigd. En ja, dat doet mij me 

tegen mijn wil bezinnen op strakjes, de toekomst, 

hoe nu verder. 
     Ik hoopte iets van verlichting te vinden op de 

mooie donderdagavonden. Maar dan lees ik een 

bespiegeling over het eindspel. De auteur dwaalt over 

begraafplaatsen. Oei, hij vindt een randpion die aan 

de zwier gaat. Hoe dat afloopt blijft ongewis. Dit 

prikkelt de mate van mijn bezinning, ze neemt toe 
en vertakt zich over vele zijwegen.  

     En dan gebeurt het. Karin. Ze was secretaris bij 

DOS, mijn oude schaakclub.  Karin, een aardige, 

felle, vriendelijke, actieve feministe. Overgoten met 

inzet en humor. Ik lees dat ze in de armen van  

 
 

 

haar geliefde is heengegaan. Mijn bezinning stokt 

dan, omdat ik even niet weet van strakjes, de 

toekomst, hoe nu verder.  

     Op de krantenpagina waar vrienden haar naam 
noemden en haar roemden, stond ook een verhaal 

over Ferdinand. Als jonge man was hij een 

veelbelovend literator. Hij publiceerde volop. 

Grootheden als Annie M.G., Simon Carmiggelt en 

Eli Asser lieten zich graag met hem op de foto 

zetten. Als je iemands kwaliteiten zou moeten 
afmeten aan de hand van zijn vrienden, dan noem 

ik maar Gerard Reve en Gerrit Kouwenaar. 

Ferdinand trouwt de zus van de geliefde van 

Lucebert. En toch gaat hij de reclame in. 

Copywriter. Wat mij betreft een verstandige keus, 

want zo werd hij mijn directe baas en leermeester.  
     Het wordt tijd dat ik zijn boekje dat hij me bij 

mijn afscheid meegaf weer eens uit de kast pak. Als 

ik had voldaan aan de opdracht die hij er voor me 

in schreef, dan was ik al schrijvend tot grote 

hoogte… maar ja, Ferdinand hield wel van lekker 

jennen.  
     De bespiegeling over het eindspel kreeg een 

onverwachte verdieping. Weer twee mensen die ik 

niet zie maar nooit kwijtraak. Ze voegen zich bij 

Willem. Carel, Bert. En denkend aan de dolende 

randpion weet ik het plotseling: 

     Een schaker op latere leeftijd 
     verloor op de klok elke wedstrijd. 

     Dat nam hij voor lief 

     want zeer relatief 

     dacht hij: het gaat om de eindtijd. 

 

   Jaap 

- o – 0 – o -

   



 

 

Jaarverslag penningmeester
 

Op het moment van dit schrijven (26-08) is 

ons boekjaar nog niet afgesloten en zijn de 

cijfers dus ook nog niet gecontroleerd door 

onze kascommissie. Maar het voorwerk dat 
al gedaan is laat zien dat onze inkomsten en 

uitgaven niet veel zullen verschillen van het-

geen vorig jaar op de begroting stond. Van 

dat front zijn dus geen spannende zaken te 

verwachten.   

     Dat is in het verleden wel eens anders 
geweest. Dan bedoel ik niet zozeer het 

financiële, maar het algehele wel en wee 

binnen de vereniging. Mijn penningmeester-

schap is in 2010 begonnen binnen Sv De 

Pion en kwam al snel in woelig vaarwater 

dat lang aanhield met o.a. een afgeketste 
fusiepoging, een verhuizing naar Torendael, 

de wisseling van speelavond, een samengaan 

met Es 80, nieuwe statuten en huishoudelijk 

regelement, veranderende interne competi-

tie, oprichtingsfeest, vervanging van alle 

analoge klokken, de groene zakjes  en  nog 
zo wat.  

 

Na al weer enige tijd EsPion, dat nu bijna 

een normale vereniging geworden is (hele-

maal zal  waarschijnlijk wel nooit gebeuren), 

brak voor mij de tijd van fijnslijpen aan. 
Daarbij ervoer ik dat je sneller op grote 

zaken overeenstemming kunt bereiken dan 

op details. Toch gaan die details steeds meer 

hun stekels opzetten  en komt er een mo-

ment om afscheid te nemen.  

     De functie van penningmeester komt 
daarmee  komend seizoen  vrij.  Wanneer 

nodig en gewenst kan  ik, afhankelijk van de 

nieuwe bestuurssamenstelling, nog een sei-

zoen aanblijven als algemeen bestuurslid om 

daarna het bestuur te verlaten.    

     Ik stort mij nu weer snel  op het  cijfer-
werk en na de controle door de kascommis-

sie  op 2 september  komen alle cijfertjes zo 

snel mogelijk naar u toe.  Op tijd bukken is 

dan voor de alpha-mensen onder ons  mis-

schien een goed  advies.  
                                          Gerard Diependaal 

 
- o – 0 – o - 

 
Goed om vooraf al te weten  

 

Bij het prille begin van Espion zijn vier van 
de vijf huidige bestuursleden gekozen. Dit 

voor een termijn van twee jaar. Nu, twee 

jaar later, is het tijd om af te treden, of om 

zich herkiesbaar te stellen. Twee van de vijf 

bestuursleden treden af. Helaas. Het zijn 

secretaris Alfred Vellekoop en algemeen 
bestuurslid Willem Alpherts. 

     Blijven er drie over ? Nee, één algemeen 

bestuurslid werd tijdens de vorige ledenver-

gadering aangesteld. Nu, een jaar later trekt 

ook hij zich terug. Blijven er twee over ? Ja 

en nee. Penningmeester Gerard Diependaal 
legt zijn functie neer. En zoals hij al in zijn 

jaarverslag aangeeft, wil hij afhankelijk van 

de samenstelling van het nieuwe bestuur 

nog wel een jaar besturen, maar dan functie-

loos, als algemeen bestuurslid. 

     Raymond Altman stelt zich opnieuw 
beschikbaar, als voorzitter. En het bestuur 

heeft Bram van der Vergt – hij is al een tijd 

actief als materiaalman – bereid gevonden 

zich als algemeen bestuurslid verkiesbaar te 

stellen.      

   Aftredend  
Alfred Vellekoop, Willem Alpherts, Marcel 

Kusse.   

 

      Herkiesbaar  

Gerard Diependaal (als algemeen bestuurs-

lid),  Raymond Altman (als voorzitter).  

 

              Bestuursvoordracht  

Bram van der Vegt (als algemeen bestuurs-

lid).  

 

     Help   
Voor drie van de vijf plaatsen en één van de 

drie functies biedt een lid van EsPion zich 

aan. Maar voor de zo belangrijke functies 

van penningmeester en secretaris is er nog 

geen kandidaat. Uiteraaard is aan meerdere 

leden  beleefd gevraagd of ze misschien… 
maar neen.  

     Onze vereniging is twee jaar geleden met 

veel enthousisme aan een prachtige bloei 

begonnen. Daar hebben de bestuursleden 

het hunne toe bijgedragen. Maar nu amper 

twee jaar later zou de club bestuurloos 
stuurloos worden  ? Beste mensen, dit kan 

natuurlijk niet 

 

     Oproep 

Het bestuur roept leden op voor de functies 

penningmeester en secretaris. 
 

     Spiegeltje spiegeltje aan de wand 

Na wat extra aanmoedigingen hebben 43 

leden de vele vragen uit het clubblad van 

begin juli ingevuld. Een ‘spontane’ response 

van ruim 68%. Dat is hoog. Namens alle 
bestuursleden: hartelijk dank.  

     Op 8 september krijgt elk lid een over-

zicht met per vraag de antwoorden. Daar-

mee kan een analyse worden gemaakt van 

dat wat er binnen EsPion leeft. Ook kan 

daarmee de analyse die het bestuur heeft ge-

maakt worden beoordeeld. 

     Op 8 september volgt tevens de finan-

ciële verantwoording van de penningmees-

ter. 

  

 



 

 

Jaarverslag intern wedstrijdleider
Najaarscompetitie 2015 Groep A 
Gary Harper ging dit keer snel van start. Na 

6 ronden had hij 5 uit 5 en 1½ punt 

voorsprong op de volgende in de ranglijst. 

Daarna speelde hij echter nog maar 1 inter-

ne partij en wat externe partijen. Tegen het 

einde van de competitie werd hij voorbij 
gestreefd door Henk Enserink, die op zijn 

beurt een serie van 6 opeenvolgende over-

winningen liet aantekenen. Dat kon zelfs 

Roland Wastiaux niet bijbenen, al werd hij 

na Henk wel tweede. 

     Nieuwkomer Rob van Slooten moest 
ervaren dat het systeem niet vriendelijk is 

voor wie wat minder partijen speelt. Met 4 

uit 8 ontkwam hij maar net aan degradatie. 

Jaap de Kreek speelde ook niet veel, maar 

scoorde ook nog eens weinig, hij degra-

deerde wel, net als Frank Steensma, die 
bepaald zijn seizoen niet had. 

     Tonny Wagenaar begon met 0 uit 5 maar 

wist uiteindelijk net genoeg punten bij 

elkaar te sprokkelen om een half punt 

boven Frank te eindigen. Daar kwam Klaas 

Been ook op uit. Volgens het reglement 
geeft bij gelijk eindigen het scoringspercen-

tage in de interne partijen dan de doorslag. 

Tonny kwam uit op 36,6% en Klaas op 

36,3%. Om iemand op 0,3% te laten degra-

deren leek de wedstrijdleider wel erg for-

meel en daarbij was de A-groep een beetje 
klein geworden ten opzichte van de B-

groep. Dus werd besloten tot verzwakte 

degradatie.  

     Raymond Dernier won de ratingprijs. 

Eindstand              Totaal       TPR  

1 Henk Enserink       12  (13) 1866 

2 Roland Wastiaux 11  (11) 1914 

3 Gary Harper 9½ ( 6) 2148 

4 Raymond Dernier 9  (13) 1684 

5 Ron van Leeuwen 8½ (10) 1669 

6 Harrie Boom 8½ (12) 1626 

7 Pieter Kok 8  (13) 1608 

8 Cor Bergveld 7½ (13) 1547 

9 David Kips 7½ (12) 1569 

10 Mart Ran 7½ ( 9) 1515 

11 Willem Alpherts 7½ ( 8) 1556 

12 Marcel Kusse 7  ( 7) 1591 

13 Ad Mank 7  (13) 1576 

14 Bram van der Vegt 7  (12) 1534 

15 Ton van der Eyden 6½ (12) 1483 

16 Gerard Diependaal 6½ (12) 1480 

17 Rob van Slooten 6  ( 8) 1630 

18 Tonny Wagenaar 6  (15) 1472 

19 Klaas Been 6  (11) 1499 

20 Frank Steensma 5½ (11) 1398 

21 Jaap de Kreek 5  ( 6) 1340 

 

 

 
 

Najaarscompetitie 2015 Groep B 
Is de A-groep dan zo klein geworden of de 

B-groep zo groot ? Vooral het laatste is het 

geval. De (voor ex-Pion-leden althans) be-

kende Geert Renkema, Hans Redel en Hans 

Looman kwamen weer terug en daarnaast 

mochten we de Ton de Steenwinkel, Jan 
Walhout, Jan Baars en Ans Kalkman als 

nieuwe leden begroeten. 

     Henk Plantfeber en Raymond Altman 

gingen hier voortvarend van start. Na 5 

ronden hadden beiden 4½ punt. Raymond 

haakte daarna af, maar Henk ging door naar 
7½ uit 8. Daarna kon hij het zich permitte-

ren om het wat rustiger aan te doen en zelfs 

een paar weken vrij te nemen. Althans om 

zijn promotie naar de A-groep veilig te 

stellen, maar niet om winnaar van de B-

groep te worden. Dat werd Frans Kerkhoff. 
Die was helemaal niet zo goed begonnen, 

edoch een serie van 9 opeenvolgende winst-

partijen bracht hem op gelijke hoogte met 

Henk. Het eerder genoemde scoringsper-

centage (86% tegen 79%) gaf hier de door-

slag. Robert Schalekamp legde beslag op de 
derde promotieplaats, onder andere door in 

de laatste ronde een gelijkstaand eindspel 

tegen Jan Fikkens te winnen en zo Alfred 

Vellekoop net een half puntje voor te 

blijven. Michaël Klaversteijn legde beslag op 

de ratingprijs. 

Eindstand                      Totaal         TPR 

1 Frans Kerkhoff 11½ (11) 171745 

2 Henk Plantfeber 11½ (12) 1667 

3 Robert Schalekamp 11  (11) 1629 

4 Alfred Vellekoop 10½ (13) 1583 

5 Geert Renkema 10  (15) 1489 

6 Jos Hillebrand 9  ( 8) 1504 

7 Hans Redel 9  (12) 1480 

8 Raymond Altman 8½ (12) 1466 

9 Tom Kooij 8½ (13) 1453 

10 Jan Koolstra 8½ (13) 1392 

11 Peter de Haan 8½ (13) 1241 

12 Mick Vaassen 8½ (14) 1426 

13 Jan Fikkens 8½ (14) 1403 

14 Hans Looman 8½ (16) 1366 

15 Jaap Rietveld 8½ (11) 1228 

16 Carin Giesen 8½ (11) 1220 

17 Roald Vos 8½ (11) 1286 

18 Jacques Koolstra 7½ ( 7) 1401 

19 Michaël Klaversteijn 7½ (10) 1412 

20 Ruut Keijzer 7½ (10) 1318 

21 Pieter Schonagen 7½ (11) 1252 

22 Jan Walhout 6½ (12) 1161 

23 Jos Kraay 6½ (16) 1199 

24 Ton de Steenwinkel 6½ (13) 1172 

25 Rob Ansink 5½ (11) 1134 

26 Bert Rietveld 5½ (15) 1061 

27 Jan Baars 4½ ( 7) 998 

28 Dicky Hamming 3½ (15) 904 

29 Martha van den Berg 3  (16) 954 

30 Ans Kalkman 3  ( 6) 747 

 



 

 

Voorjaarscompetitie 2016 Groep A 
 

De bovenste drie plaatsen werden vrijwel de 

hele competitie bezet gehouden door 

Roland Wastiaux, Henk Enserink en 

Raymond Dernier. In die volgorde eindigde 

ze ook, zodat Roland zich wederom voor-
jaarskampioen mag noemen. Opvallend 

hoge noteringen waren er voor de ‘oude’ 

Pieter Kok en promovendus Frans 

Kerkhoff.  

     Onderin kwam Tonny Wagenaar niet 

echt tot scoren en hadden Bram van der 
Vegt en Rob van Slooten nogal wat moeite 

zich te handhaven. Bram lukte het op eigen 

kracht, maar Rob had, evenals Robert 

Schalekamp, hulp nodig van de wedstrijd-

leider: hij besloot wegens weinig spelers in 

de A-groep nogmaals beperkte degradatie 
toe te passen en alleen Tonny te laten 

degraderen. 

     Wederom scoorde Raymond Dernier het 

best in verhouding tot zijn rating en kan 

weer een ratingprijs tegemoet zien. 

Eindstand                      Totaal        TPR 

1 Roland Wastiaux 11½  (10)  1842 

2 Henk Enserink 11   (12)  1758 

3 Raymond Dernier 10½  (13)  1743 

4 Mart Ran 9½  (10)  1679 

5 Ad Mank 9½  (11)  1697 

6 Pieter Kok 9½  (12)  1677 

7 Frans Kerkhoff 9   (10)  1576 

8 Henk Plantfeber 8½  (13)  1610 

9 David Kips 8½  (13)  1638 

10 Willem Alpherts 8   ( 8)  1609 

11 Ron van Leeuwen 8   (12)  1601 

12 Harrie Boom 8   (12)  1539 

13 Ton van der Eyden 8   (12)  1495 

14 Bram van der Vegt 7½  (14)  1520 

15 Gerard Diependaal 7½  (13)  1530 

16 Cor Bergveld 7½  (11)  1492 

17 Robert Schalekamp 7   (13)  1500 

18 Rob van Slooten 6½  (10)  1503 

19 Tonny Wagenaar 3   (16)  1306 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voorjaarscompetitie 2016 Groep B 
 

Ook in de B-groep waren er drie personen 

het meest in de running: Alfred Vellekoop, 

Frank Steensma en Jacques Koolstra. Alfred 

en Frank namen tegen het einde wat afstand 

en Jacques vield wat terug, waardoor Jaap 
de Kreek, Jan Koolstra, Mick Vaassen en 

Geert Renkema nog even in beeld kwamen 

voor de derde promotieplaats, maar uitein-

delijk wist Jacques die toch te veroveren.  

     Alfred won, na vele keren net promotie 

te zijn misgelopen, overtuigend de groep en 
Frank keert na één competitie weer terug in 

de A-groep. 

     Jos Kraay tenslotte krijgt de ratingprijs. 

Eindstand                          Totaal      TPR 

1 Alfred Vellekoop 13   (14)  1667        

2 Frank Steensma 11   (13)  1564        

3 Jacques Koolstra 10½  (11)  1551        

4 Geert Renkema 10½  (15)  1476        

5 Jan Koolstra 10   (11)  1366        

6 Jos Kraay 9½  (12)  1395        

7 Jan Fikkens 9½  (13)  1360        

8 Mick Vaassen 9½  (14)  1433        

9      Jaap de Kreek 9    (7)           1649        

10 Raymond Altman 9   (10)  1382        

11 Ruut Keijzer 9   (11)  1269        

12 Tom Kooij 9   (13)  1256        

13 Roald Vos 9   (15)  1314        

14 Hans Looman 8½  (17)  1303        

15 Hans Redel 8   (10)  1473        

16 Jos Hillebrand 8   ( 9)  1374        

17 Pieter Schonagen 8   (11)  1189        

18 Michaël Klaversteijn 7½  ( 9)  1382        

19 Ton de Steenwinkel 7½  (14)  1169        

20 Peter de Haan 6½  ( 9)  1212        

21 Carin Giesen 6½  ( 8)  1199        

22 Martha van den Berg 5   (16)  1087        

23 Ans Kalkman 5   (11)  1074        

24 Jan Walhout 4   ( 4)  1242        

25 Rob Ansink 4   (16)  1037        

26 Bert Rietveld 3   ( 7)  917        

27 Dicky Hamming 2½  (16)  828        

28 Jan Baars 2   ( 3)  600        

 
 

Harrie Boom 
 

                                                                                                                                               


