
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Je had het kunnen verwachten met twee 

inschrijvingen van 2400 plus. Toch werd de 
(groot)meesterlijke zet op 20 november niet 

door hen gedaan, noch door enig die dag 

actieve schaker. Het grootste tactische 

steekspel op deze zondag werd buiten tegen 

een stormachtig decor gespeeld en werd 

door weinigen gezien.  
     De dienst parkeerbeheer begon aan het 

eind van de ochtend met het wegslepen van 

verkeerd neergezette auto's. Het verweer 

van de onvermoeibare motor achter het 

toernooi, Raymond Altman, dat het gratis 

parkeren was en dat de auto's niemand in de 
weg stonden, maakte weinig indruk. Maar 

onze voorzitter bleek nog uit een ander 

vaatje te kunnen tappen. Je bent tenslotte 

een schaker. Of ze dan met hun actie een 22 

jaar oud toernooi om zeep wilde helpen ? 

Want hij wist het zeker, als dit nieuws uit 
zou lekken kwam er volgend jaar geen hond 

meer.  

     En het wonder geschiedde: hij kreeg een 

half uur respijt voordat ze gingen slepen. 

Tijd waarin hij zelf parkeergelegenheid re-

gelde bij the old school, en tijd waarin 
schakers in alle rust hun ronde af konden 

maken om daarna hun auto te verplaatsen. 

     Het hoofdtoernooi kon een mooie 

winnaar bijschrijven in zijn annalen: Hing 

Ting Lai met 6 uit 7, op een halfje gevolgd 

door Albert Blees. Titelverdediger Barry 
Brink en Wim Luberti scoorden 4,5 punten. 

     In de B poule waren vijf punten genoeg 

voor een gedeelde eerste plaats van Jimmy 

Geboers en Kai Otto. Dirk Goes werd na 

een belabberd begin van 0,5 uit 3 toch nog 

derde. 
     In de C poule was Peter Elisen een 

klasse apart, hij gaf slechts een halfje prijs. 

Anderhalf punt daarachter kwam een 

peloton van vijf deelnemers, waaronder drie 

leden van EsPion (Kerkhoff, Alfred 

Vellekoop en Jacques Koolstra), Di Cheng 

en Kasper Bleeker. 

     Maar niemand ging blijer met een prijs 

naar huis dan Danial Altaf. Hij scoorde 

weliswaar met een snipverkouden vader op 

de achtergrond precies 0 punten. Maar  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

dankzij Henk Plantfeber die een aantal 

boeken beschikbaar stelde, zit Danial nu 

thuis te bladeren in een mooi geïllustreerd 

boek over het fameuze Corus schaaktoer-

nooi, gestoken in een deftig zwarte kaft.    
     Kees Besselink zou met plezier hebben 

bekeken hoe Danial huppelend naar huis 

vertrok. Volgend jaar nieuwe kansen voor 

hem en iedereen om er een mooi resultaat 

uit te slepen. 
Henk Enserink 

- o – 0 – o - 

 

Uitnodiging aan alle 
leden om 2016 feestelijk 
te komen uitluiden 

 

Donderdag 29 december. De laatste 
donderdag van 2016. De laatste en 
ook de meest onvoorspelbare 
speelavond van het jaar. Met als 
belangrijkste spelregel dat onze 
vertrouwde begrippen schaken en 
wijn zoetjes aan en uiterst feestelijk 
overgaan in waken en schijn. De 
WIJNWEDSTRIJD dus.  
     De organisatie ligt dit keer in 
handen van ons nieuwe lid Ric 
Wieringa en van… ? Van u, van jou, 
van Gij of zelfs jullie ? Laat Ric niet in 
z’n eentje staan. Wie o wie doet  met 
hem mee om fantasie en creativiteit 
vrijelijk uit te strooien over onze 
hoofden ? Doe mee en meld dit – als 
het kan vandaag nog – bij Rayond A.    
 

December 2016. Derde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Hing Ting Lai en meesterlijke 
zetten tijdens het  

Kees Besselinktoernooi 2016 

 
 Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

 

de leden van EsPion en uiteraard ook voor 

iedereen die het schaken een warm hart toedraagt. 

 
 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://paulbakker.id.au/sites/default/files/images/MIJTER.preview.png&imgrefurl=http://paulbakker.id.au/content/Heaven-or-hell&docid=sjd1U6EO_SuaQM&tbnid=yy6-K4Q6XIWsuM:&vet=1&w=512&h=640&hl=nl&bih=477&biw=1024


 

 

In de kelder van Huize Lydia 
vindt het vierde de weg omhoog

 

Het vierde Uit, 15-11-’16. Bram zet zijn 

positieve reeks voort, hij scoort tot nog toe 

2½ uit 3. Na twee uitgebreide verslagen is 

Bram dit keer kort van stof. Wint paard 

voor een pion, dan een loper en nadat de 

torens zijn afgeruild, geeft zwart het op.  
     Jos heeft het dit seizoen niet. Hij komt 

dit keer goed uit de opening, drukt stevig 

door en op het moment dat hij drie pionnen 

voor staat, speelt hij Te8-e7 (diagram) en 

geeft na Td8+ gelijk op. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jaap wil graag winnen van Dik Dolman, 

maar komt er met zwart niet echt door. Wel 
wat voordeel, maar onvoldoende voor winst 

(1/2). Hoe Mick wint weet ik niet. Wel dat 

hij het doet, aan bord 5. 

     Ruut scoort er op bord zeven lustig op 

los, loopt gelijk op met Bram (2½ uit 3). Hij 

speelde een Open Spanjaard en wint op zet 
10 een paard. Hij krijgt dan wel een gevaar-

lijk ogende aanval over zich heen. Ruut 

blijft rustig en verovert de dame door een 

aftrekaanval met schaak. Op zet 20. 

     Ik zit aan bord 8, vooral vanwege de 

droevige externe resultaten. Tweemal een 
stuk voor, beide keren eindigend in een nul. 

Dus als ik op zet 7 een stuk win, denk ik als 

de Belg, die op 30 meter afstand een 

bananenschil ziet en denkt: “Oh, nee, daar 

gaan we weer !” Ik probeer het rustig te 

doen, maar mijn stukken werken samen als 
waren het Europese regeringsleiders. In het 

geheel niet dus, en besluiteloos. Dat kost 

me een pion en ik heb 14 zetten nodig om 

enigszins redelijk te komen staan. Daarna is 

het een kwestie van zorgvuldig doodknij-

pen. Op zet 49 heb ik twee verbonden 
vrijpionnen, sta nog steeds een paard voor 

en inmiddels ook een pion. Dat is voor mijn 

tegenstander het sein om op te geven. 

Daarmee heeft het vierde 4½ punt en kan 

ik gaan kijken hoe Jan en Raymond ook nog 

anderhalve punt scoren. 
     Raymond is aan bord 3 het langst bezig: 

er blijft veel op het bord staan en de strijd 

concentreert zich rond een zwarte hangpion 

op d6. Zorgvuldig manoeuvrerend brengt 

 
onze voorzitter zwart steeds positioneel 

verder uit balans. De verdediger moet dan 

ook fors tijd steken in het telkens weer het 

hoofd bieden aan de toenemende druk. Ray 

pent een loper op f8 met een toren. Dat 

loonde. Zwart, die een dame buitenspel 
heeft staan op de c-lijn, ziet zichzelf plots 

mat gezet worden met Dg7+. Wat is het 

toch mooi om mat te geven op een veld dat 

door een verdedigende loper wordt bestre-

ken. Zie het slotthema. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aan bord 6 zwoegt Jan Fikkens. Hij kijkt al 

snel tegen een materiële achterstand aan, 
maar weet met hangen en wurgen het een 

en ander terug te winnen. Hij belandt in een 

eindspel met een toren tegen loper en 

paard. Jan krijgt een remise aanbod. Hij ac-

cept na overleg. Zelf denkt hij nog winst-

kansen te hebben, twee teamgenoten vinden 
dat wat optimistisch. Ik daag Jan uit om de 

eindstand nog eens goed te bestuderen. En 

er dan ‘n stukje over te schrijven. 

Tom Kooij 

- o – 0 – o - 
     Dick 
 

Hij loopt voorzichtig, gebogen ook. Niet zo 

vreemd, voor een 81-jarige. Dan komt hij 

tegenover me zitten. En ik kijk in twee 

heldere ogen die me zonder commentaar 

fileren. Zo moet hij ze allemaal hebben 
gezien, tot in de kern, van premiers tot 

heftig bezwaarden. Dick Dolman. 

     Zoals hij naar mij kijkt, bekijkt hij ook 

de stukken. Een regelrechte hypnose met 

wit. En ik laat me opsluiten. Pas na een zet 

of dertig heb ik de omsingeling en de ban  
beetje bij beetje verbroken. Ik krijg twee 

pionnen die, ondersteund door loper en 

paard, samen langs de rand oprukken. Ze 

komen niet langs de twee witte lopers. Een 

kleine vijftien zetten probeert Dick me zijn 

gelijk te bewijzen. Tevergeefs. Na afloop 
van deze pot-remise zal hij ongetwijfeld 

hetzelfde denken als ik: “waar heb ik ’t nu 

weer laten liggen ?”. 

Jaap 

  



 

 

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

EsPion 1  

Woensdag 26 oktober. De uitslag van de 

vorige wedstrijd werd keurig herhaald. 

Jammer dat het in ’n uitwedstrijd was.  5 - 3. 

 
Tegen De Amstel 2 

Dick van der Eijk              ½ 
Vincent van den Eijnde      ½ 

Roland Wastiaux                0 

Leon de Zwart                 0  Regl. 

Henk Enserink                 1 

Rudolf van Velden             0 

Pieter Pelleboer                  0 
Eric Junge                          1 

 
Op de avond dat dit blad verschijnt, wordt 
thuis Almere 4 welkom geheten. 

 

EsPion 2 

Thuis neemt het tweede op 3 november op 

nette wijze revanche op zichzelf. 5½ - 2½. 

 

Tegen ENPS 3 
Peter Urbanus                    1   

Willem Alpherts                 ½   

Harrie Boom                      0   

Mart Ran                            ½   

Ron van Leeuwen               ½   

Frans Kerkhoff                   1   
Pieter Kok                          1   

Frank Steensma                  1   
 

Op donderdag 15 december is bij VAS 4 

het (hopelijk goede) vervolg.  

 
 EsPion 3 

Het is 17 november. Het derde speelt thuis 

en de gasten als Ajax in z’n beste jaren. Het 

wordt 1 – 7.  

 

Tegen het Grasmat 2  
Marcel Kusse              0  

Alfred Vellekoop                0  

Cor Bergveld               0  

Rob Schalekamp            0  

Ton v.d. Eyden             0  

Ric Wieringa                       0  
Constantijn Dekker            0    

Tim van Daalen                  1 

 

Pegasus 2 zal op dinsdag 13 december reik-

halzend uitkijken de komst van ons derde. 

 
 EsPion 4  

In huize Lydia komt op dinsdag 15 novem- 

ber eindelijk opluchting 2 – 6. 

 

Tegen Caïssa 11  

Bram van der Vegt             1 
Jos Hillebrand                    0 

Raymond Altman               1 

Jaap de Kreek                    ½ 

Mick Vaassen                     1 

Jan Fikkens                        ½ 

Ruut Keijzer                       1 
Tom Kooij                         1 

 

 

De volgende uitdaging voor het vierde team 
heet MSK 2. Donsderdag 8 december thuis. 

 

- o – 0 – o - 

 

Het wordt zo langzamerhand toch een 

probleem. Want wees eerlijk, mogen we bij  

een verlies in de SGA-Cupcompetitie iemand 

nu nog wel de Zwarte Piet toespelen ? 

 

- o – 0 – o - 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

        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, 0640 - 47 42 83 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.amsterdam 

 

www.espion.amsterdam 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.amsterdam 

 

Blad Zonder Naam 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redctie@espion.amsterdam 

 

mailto:redactie@espion.club


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Visitekaartje 

 

Met het Kees Besselinktoernooi geven we 

ons visitekaartje af. Acht deelnemers in de 
A-groep, waaronder drie meesters. Tien 

sterke speelers in de B-groep. Dè gelegen-

heid voor onze coryfeeën, zou je denken. 

Onder deze achttien deelnemers waren er – 

naast de niet-spelende wedstrijdleider - twee 

van EsPion. Samen drie van onze dertien 
leden wie die groepen bestemd zijn. Zo’n 

77% van onze 1650-plussers gaf af. Is dat 

nou werkelijk een visitekaartje ? 

     Gelukkig waren er nog twintig leden om 

de B-groep vol te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenaam kennismaken 

 

Bij thuiswedstrijden is het voor onze gasten 

steevast verrassend om te merken dat de 

koffie gratis is. Met een koekje. Het goede 
begin is er. EsPion geeft z’n  visitekaartje af. 

Liefst met een klinkend resultaat. Maar ook 

met… een visitekaartje. 

     Onze vereniging heeft visitekaartjes laten 

maken. Voor de teamleiders. Om samen 

met het notatieformulier naast de borden te 
leggen. Want we mogen best laten weten 

dat het plezierig is om bij ons te spelen. 

Toch ?!  

     Die visitekaartjes zijn er ook voor de 

leden. Om te overhandigen als je het toch 

met iemand over je hobbies hebt. Want in 
een klein en welgemeend gebaar steekt veel 

goeds. Promoveer jezelf tot ambassadeur 

van EsPion. Er liggen 10 vistekaartjes voor 

je klaar. Raymond Altman pakt ze graag 

voor je. Je hoeft maar te kikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


