
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Het is een open deur, dat van die éne en die 

andere, maar er schuilt een nieuw begin 

achter. Op het moment dat je denkt dat je 

klem staat, sta je meer dan ooit open voor 

nieuwe ideeën. Denk maar aan die ene 

partij, een verloren stand, en hoe je 
plotseling zag dat je…  

     Die open deur brengt houvast voor de 

rokers onder ons. Het biedt de mogelijkheid 

om tussen twee zetten door even het hoog 

nodige nicotineshot te halen. En dat je dat 

rustig aan kunt doen, omdat je op elk mo-
ment weer naar binnen kunt. 

     Het is ook houvast voor de laatkomers 

onder ons. Het geeft de zekerheid dat je 

niet almaar tegen een glazen wand hoeft te 

kloppen (“Waarom horen ze me nou nòg 

niet ?”) om binnen gelaten te kunnen 
worden. 

     Het is een uitkomst voor al die momen-

ten dat de automatische schuifdeuren van 

Torendael iets heel anders waren dan auto-

matisch. Je kon naar binnen kijken. En naar 

buiten. Maar je kon er niet in en niet uit.  
     Het is het nieuwe uitgangspunt van 

Torendael. Vanwege de veiligheid. En de 

zekerheid. Voor de bewoners. En misschien 

ook wel een beetje voor ons. Waar één deur 

sluit, gaan andere open. Want er is een com-

pleet nieuw deurenbeleid.   

 

Deurbeleid Torendael 

Het management van Torendael heeft uit 

veiligheidsoverwegingen besloten dat de 

schuifdeuren van de hoofdingang voortaan 

vanaf 20.00 uur op slot moeten. En om te 
zorgen dat wij daar geen hinder van onder-

vinden, is er voor ons een uiterst praktische 

oplossing bedacht. Maar je moet wèl weten 

hoe en wat.  

     Het bestuur heeft het komende komen 

en gaan uitgewerkt in toegankelijke regels. 
Hoofdingang, zijdeur, pasje, het is een hap-

klaar geheel. Dat je leest het in de volgende 

kolom.  

 

– o – 0 – o - 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regels voor in en uit 
  

Naar binnen  

Tot 20.00 uur 

Gebruik de hoofdingang. De receptie is 
aanwezig tot 20.00 uur. Het kan voorkomen 

dat de receptie om 20.00 uur nog niet aan 

het afsluiten van de deuren is toegekomen. 

In dat geval kun je eventueel nog via de  

hoofdingang naar binnen.    

 
Tussen 20.00 - 20.30 uur:  

Gebruik de deur die direct toegang geeft tot 

de speelzaal. Deze deur bevindt zich van 

buitenaf gezien zo’n 20 meter rechts van de 

hoofdingang. 

 
Naar buiten  

1.   Tijdens de speelavond kun je naar 

buiten en weer naar binnen met een elektro-

nisch deurpasje. Aanvankelijk was het idee 

het deurpasje een vaste plek te geven op de 

tafel van de intern wedstrijdleider. Dit blijkt 
in de praktijk niet goed te werken. Vanaf nu 

hangt het deurpasje aan een haakje bij de 

zijdeur in de hoek van de speelzaal. Deze 

deur geeft toegang tot de schuifdeur naar 

buiten. Belangrijk: hang het deurpasje altijd weer 

terug als je weer binnen bent !  
2.     Wanneer je aan het eind van de avond 

naar huis gaat, kun je het deurpasje niet zelf 

terughangen. Vraag daarom iemand van het 

bestuur of een clubgenoot om je even ‘uit te 

laten’.  

3.   Om 22.00 uur wordt het alarm op alle 
buitendeuren geactiveerd. Open geen 

andere buitendeur dan de hoofdingang (met 

deurpasje), anders gaat het intern alarm af 

en worden voorrijkosten van de alarmcen-

trale bij de vereniging in rekening gebracht.  

 
Het bestuur 
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Het stokje 
 

Afgelopen Mei. Kennemer Open, Haarlem. 

Na afloop van mijn partij sprak ik een be-

stuurslid van het Witte Paard. We spraken 

over schaken als dieptesport, breedtesport, 
teruglopend ledental, de waarde van een 

jeugdafdeling, het belang van een goed be-

zochte interne competitie en een mooie 

balans vinden tussen enerzijds schaken 

centraal zetten en anderzijds speciale activi-

teiten organiseren voor de sociale binding 
binnen de vereniging.  

     Het mondde uit in het uitwisselen van 

ideeën voor de toekomst en initiatieven uit 

het verleden van onze verenigingen. De tap 

smaakte heerlijk maar na drie glazen moest 

de rem erop. Was ik maar met de trein 
gekomen.   

     Achteraf was dit gesprek het moment 

dat ik besloot om mij herkiesbaar te stellen 

als voorzitter. Ik merkte dat de lol en 

ambitie om actief bij te dragen aan het 

voortbouwen van een gezellige en  gezonde 
schaakvereniging als de onze, na zes jaar 

voorzitterschap nog niet waren verdwenen.  

     De samensmelting van De Pion en 

Es’80 was een proces op zich. Het duurde 

vier jaar en vergde de meeste aandacht. Na 

de oprichting van EsPion was het doel 
bereikt en twee seizoenen van op de tent 

passen volgden. Het zaadje met de gedachte 

om ‘het stokje’ door te geven plantte zich. 

Het was klaar. Een uitnodiging om te 

stoppen als voorzitter.  

     Een inspirerend gesprek, een zomer en 
een algemene ledenvergadering verder heb 

ik de uitnodiging aan mij voorbij laten gaan 

en een verlengd mandaat gekregen als voor-

zitter. Samen met het kersverse nieuwe 

bestuur wil ik daar op een initiatiefrijke ma-

nier invulling aan geven. Wat mij betreft 
reikt dat verder dan op de tent passen.  

     Onze vereniging staat goed in de 

steigers. Reacties op de vragenlijst beves-

tigen dat er een grote mate van tevreden-

heid is bij leden, dat er wensen zijn op het 

gebied van schaaklessen, toernooien, varia-

tie aan tegenstanders, inhoud clubblad en 

website.  

     Veel van jullie hebben te kennen gege-

ven zich in te willen zetten voor de vereni-

ging en beschikbaar te zijn voor hand en 

spandiensten. Leden die initiatieven nemen 
en daadwerkelijk helpen bij het organiseren 

vormen het fundament van een actieve 

vereniging. De gedachte om ‘het stokje’ 

door te geven heeft voor mij een andere 

dimensie gekregen: ik deel hem  graag en 

roep iedereen op het stokje op te pakken !  
 

Raymond Altman  

Voorzitter EsPion 

 

 

 
 

 

Korting met Euwe pas  

                  

EsPion kreeg onlangs 2 pasjes toegestuurd 

vanuit het MEC.  De pas heet Euwe pas en 

geeft korting bij vrijwel alle ondernemers op 

het Max Euweplein en veelal ook bij aanko-
pen in de schaakwereld.  

     Het  bestuur vond het een aardig idee 

deze pasjes  beschikbaar te stellen. Vanaf nu 

kunnen leden die hiervan gebruik willen 

maken een pasje in bruikleen krijgen op 

voorwaarde dat het de volgende speelavond 
weer wordt ingeleverd op de tafel van 

Harrie. Op de website van het MEC vind  je 

informatie over de voordelen van de pas.  

     Tot zover het goede nieuws. Het slechte 

nieuws is dat het MEC al  ingaande dit jaar 

geen subsidie meer krijgt van de gemeente 
Amsterdam.  De Euwe pas is bedacht om 

deze financiële pijn  te verzachten.  Ingaan-

de 2017 is de pas daarom voor iedereen  

beschikbaar die het MEC een warm hart 

toedraagt. En welke schaker doet dat nu 

niet ?  Draag dan dus bij aan het voort-
bestaan van het MEC en schaf de Euwe pas 

aan voor slechts 10 euro ! 

Gerard 
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Bestuursvergadering 
 
Dinsdagavond 18 oktober. Het nieuwe be-

stuur komt voor het eerst bijeen. Ans moest 

zich tot haar grote spijt afmelden.  

     Besproken agendapunten voor de korte 

termijn: organisatie van het Kees Besselink-

toernooi, taakomschrijving voor de teamlei-
ders, regelen van ’t naar binnen en buiten 

gaan tijdens speelavonden, inwerken van de 

nieuwe penningmeester, de contributie be-

talingen en het instellen van een activiteiten-

commissie en een barcommissie. 

     Actiepunt: we willen met Torendael pra-
ten over een extra schaakavond, om de zes 

weken op maandag- of dinsdagavond. Denk 

aan een  ‘open’ avond, zonder verplicht ka-

rakter, een soort schaak-café. Ook schaak-

vrienden en (nog) niet-leden zijn welkom. 

     We kunnen dan buiten de  interne com-
petitie dingen doen als: schaaklessen, simul-

taans, vrij schaken, presentaties door leden  

over openingen. Ideeën zijn welkom. 

     Ook willen met een ‘open’ avond  invul-

ling geven aan de uitspraak van  Torendael: 

‘Een schaakvereniging in ons gebouw geeft 
reuring en heeft uitstraling naar de buurt’.    

Het  zou kunnen bijdragen aan de gesprek-

ken over ons al dan niet mogen blijven in 

Torendael wanneer de 

 reorganisatie naar een instelling voor 

geriatrie is afgerond.  
     Belangrijk is ook: we zoeken een alterna-

tieve locatie voor de periode dat onze speel-

zaal wordt verbouwd. Medio maart 2017 

kan het al zover zijn. Ook hiervoor geldt: 

suggesties zijn welkom. Geef ze s.v.p. door 

aan Harrie of Raymond.              Het Bestuur 



 

 

Wedstrijdverslagen EsPion 4 – ENPS 5
  

Teamleider Tom had naast elk bord 

een briefje gelegd. Met een aansporing. 

Hij wilde een kort verslag. Dat kan. 

Ik had wit. Hij won. 
Jaap 
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Ik ben nog herstellende van de meest bizar-

re fout die ik ooit heb gemaakt tijdens een 

schaakpartij. En dan ook nog eens extern: 
op de vierde zet mijn dame moedwillig 

weggeven door een krankzinnig denkspoor. 

Een vorm van ééndimensionaal denken, 

‘tunnelvisie’ of whatever. Dat ik na afloop 

mijn tegenstander informeel  driemaal van 

het bord speelde had helaas geen helende 
uitwerking. 

Raymond (gekuiste versie) 
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In mijn partij tegen Rimme Rijpkema van 
ENPS 5 sta ik verloren, met twee pionnen 

achter. Ik probeer toch nog wat en heb net 

h5 gespeeld.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mijn tegenstander speelde hier f4 met aan-

val op de dame. Hij moet gedacht hebben 

“je kan e3 toch niet slaan i.v.m. Te1”. Maar 

ja, ik speelde meteen Db2. Schaak. Kg1, 

hxg3.  

     Rimme kan me gewoon eeuwig schaak 

geven. Maar hij speelde Dg2,  Txh2. Dxa8, 

g2.  En toen hij was verloren.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mijn tegenstander probeerde nog eeuwig 

schaak. Te laat. Ik vluchtte naar h7, waarna 

Rimme de vlag streek.  

 
Groeten van Bram 
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Ruut bleef ongeslagen door met een pion 

achterstand naar een remisestand te schui-

ven. Jan Fikkens stond klem en werd aan de 
koningszijde opgerold. 

     Jos Kraay daarentegen scoorde een vol 

punt door met schijnbaar  achteloos gemak 

een middenspel te winnen en het eindspel 

voortreffelijk af te ronden. Mick probeerde 

ondertussen tegen de bierkaai te vechten. 
Deze kaai bleek te heftig. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zelf kreeg ik deze stand op het bord, om 
vervolgens te ontdekken dat ik met mijn 

dame helemaal niets kan. Ik verover nog h4, 

maar daar raakt Zij hopeloos buitenspel en 

ik verlies.  

Tom Kooij 
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NL43INGB0006528413  
Alsjeblieft, de geheime formule naar succes. 
Gebruik ’m. Doe het helemaal voor jezelf. 
Het resultaat komt als vanzelf naar je toe. 
En je maakt geheid ’n heleboel vrienden.  
     Zo werkt het: je noteert het bedrag van 
96 euro. Dan noteer je “Schaakvereniging 
EsPion”. En je vult je eigen geheime for-
mule in: NL 43 INGB 0006 5284 13.  
     Nu hoef je alleen nog maar toe te voe-
gen “Contributie 2016-2017”. Hoera en van 
harte, het is je gelukt, je hebt recht op winst.  
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HELP. WE ZOEKEN DRINGEND 
IEMAND DIE WIL HELPEN BIJ HET 
OPZETTEN EN HET AFBOUWEN, 
HET DOEN EN HET LATEN VAN  
DE WIJNWEDSTRIJD. HELP DUS.  
DOE MEE. DOE HET NU. WEND JE 
TOT HARRIE OF RAYMOND A.  
 

 

 

 



 

 

D e  W e d s t r i j d e n
                                                   
 EsPion 1  

Het eerste team ging thuis fris van start in 

klasse 1A. Donderdag 6 oktober werd een 

warm onthaal bereid voor de gasten uit 

Amsterdam Noord. 5 - 3. 

 
Tegen Boven IJ 2 

Dick van der Eijk  1  

Roland Wastiaux        ½ 

Rudolf van Velden        ½  

Leon de Zwart                0   
Henk Enserink                   ½   

Eric Junge                        1   

Pieter Pelleboer       ½  

Vincent van den Eijnde 1        
 
Op Oostenrijks nationale feestdag ging het 
eerste team op bezoek bij De Amstel 2. De 
uitslag klinkt door in de verhalen rond het 
kampvuur. 

 

EsPion 2 

Dinsdag 11 oktober. In Het Lichthuis in 

Weesp ging helaas het licht uit. 4½ - 3½. 

 

Tegen WSC 1 
Peter Urbanus       0 

Willem Alpherts                 ½ 

Harrie Boom           0 

Mart Ran        0 

Ron van Leeuwen         1 

Frans Kerkhoff             1 

Frank Steensma                  0 

Pieter Kok                          1 
 

 

 EsPion 3 

Donderdag 13 oktober. Hoewel het op een 
donderdag was, was het toch een uitwed-

strijd. Een plezierige 3½ - 4½. 

 

Tegen VAS 7  

Marcel Kusse           ½ 

Alfred Vellekoop    ½ 
Rob Schalekamp    ½ 

Cor Bergveld  0 

Ton v.d. Eyden        ½ 

Ric Wieringa            ½ 

Bram van der Vegt   1 

Tim van Daalen      1 
 

 EsPion 4  

De eerste wedstrijd, op 6 oktober, bracht 

uit tegen het westelijk front niets nieuws. 

Het werd boter en suiker. 5½ - 2½  

 
Tegen Amsterdam West 9  

Bram van der Vegt          ½ 

Jos Hillebrand          0 

Raymond Altman             ½ 

Mick Vaassen                     0 

Jan Fikkens                0 
Tom Kooij                         0 

Ruut Keijzer       1 

Martha van den Berg          ½ 

 

 

Donderdag 27 oktober. In eigen huis wordt 

de score van de vorige wedstrijd keurig 

gekopieerd. 2½ - 5½. 

 

Tegen ENPS 5  
Bram van der Vegt 1 

Jaap de Kreek 0 

Raymond Altman 0 

Jan Fikkens  0 

Mick Vaassen  0 

Tom Kooij  0 
Ruut Keijzer  ½ 

Jos Kraaij  1 

 

 

 

 
 

 

 

        Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 0610 – 34 58 05 

voorzitter@espion.amsterdam 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 020 – 664 91 39 

secretaris@espion.amsterdam 

   

Penningmeester: 

Ans Kalkman 

penningmeester@espion.amsterdam 

 

Bestuurslid algemeen /materiaal: 

Bram van der Vegt, 0640 – 22 74 75 

materiaal@espion.amsterdam 

 

Algemeen bestuurslid ABL: 

Gerard Diependaal, 020 - 615 36 05  

abl@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 

 

www.espion.amsterdam 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.amsterdam 
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Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.amsterdam 
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