
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zi jn de namen van de mannen die  het  ‘m deden.  Het eers te  t eam is  
een hecht  t eam. Met s l e chts  één maal één inval l er  (dank, Wil lem) hebben   
Schaken in het Park. Boven: mede-organisator Robert neemt het serieus. 
Onder: Dick van der Eijk speelde een doorlopende simultaan en veegde vrijwel iedereen 
in weinig zetten van het bord. 

 
Schaken in het park 
De kalender meldde 21 mei 2017: Het is tijd 
voor het Fête de la Nature. Verspreid over 
heel Nederland, ook in Amsterdam: in het 
Amstelperk. EsPion organiseerde daar het 
schaken, Dick van der Eijk gaf een aan-
schuifsimultaan en verder waren er zeven 
puzzeltjes en plaats voor 24 schakers. 
     Een vijftiental EsPionezen gaf acte de 
présence; zij onderhielden elkaar en een fors 
aantal buitenstaanders. De jongst daarvan 
was vijf de oudste werd geschat op 85 jaar. 
     Eén van de puzzels die werden 
aangeboden is de moeite waard om hier te 
tonen. 
Het betreft een partij uit 1978. In de 
Litouwse stad Klaipeda vond in 1978 een 
partij zijn beslag tussen Aloyzas Kveinis en 
Pranciškus Petras Būčys. Wit heeft hier een 

zet die tot resultaat heeft dat zwart het 
onmiddellijk opgaf. 
Het moet een intense vreugde zijn zo’n zet 
achter het bord te vinden

 



D e  l a a t s t e  w e d s t r i j d e n  

EsPion 2 
De onzen moesten ver reizen en vonden 
het derhalve gerechtvaardigd de gastheren 
stevig klop te geven. Ze deden dat op de 
Dag van de Arbeid. Het werd 3 – 5. 
Peter Urbanus ½ 
Willem Alpherts 0 
Harrie Boom 1 
Mart Ran 1 
Frans Kerkhoff 1 
Pieter Kok  0 
Frank Steensma 1 
Marcel Kusse ½ 
 
EsPion 3 
Tegen Caïssa 9 wilde het eind april niet 
lukken. Zij hielden 5 punten thuis en 
gunden er ons dus slechts 3. 
Alfred Vellekoop 0 
Marcel Kusse 1 
Constantijn Dekker 1 
Rob Schalekamp ½ 
Ton van der Eyden 0 
Ric Wierenga 0 
Bram van der Vegt ½ 
Tim van Daalen  0 
 

EsPion 4 
Het team van de Struijlaart-kandidaten nam 
het op tegen Amsterdam West 10. Bram 
won de Struijaart-trofee door weer te 
winnen. 7½ uit 9. Ruut Keizer won ook, 
maar het halfje dat hij achter stond op Bram 
kon hij dus niet goedmaken. Het gebeurde 
allemaal op 11 mei. Friso van der geest en 
Eugen Merkul vielen in en wonnen allebei. 
Tom Kooij 0 
Friso van der Geest 1 
Raymond Altman 0 
Bram van der Vegt 1 
Mick Vaassen 0 
Jan Fikkens 1 
Ruut Keizer 1 
Eugen Merkul 1 
 
 
De SGA-competitie 2016-2017 superkort 
 

Het eerste werd tweede, 
het tweede werd zesde, 

het derde werd ook zesde 
het vierde werd vijfde en 

het cup-team werd bij de eerste match 
uitgeschakeld

 

Wie, wat en waar
 
Schaakvereniging EsPion 
Voorzitter:  
Raymond Altman, 0610 – 34 58 05 
voorzitter@espion.amsterdam 
 
Secretaris:  
Harrie Boom, 020 – 664 91 39 
secretaris@espion.amsterdam  
 
Penningmeester: 
Gerard Diependaal, 020 - 615 36 05 
penningmeester@espion.amsterdam 
 
Bestuurslid algemeen /materiaal: 
Bram van der Vegt, 0640 – 22 74 75 
materiaal@espion.amsterdam 
 
Algemeen bestuurslid ABL: 
Ans Kalkman 
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 
 

 
Locatie: 
Verzorgingshuis Torendael 
Veluwelaan 21 
1079 PX Amsterdam 
 
Speelavond: 
Donderdagavond, indelen om 20:00 uur, 
 
Gratis enkele weken kennismaken zonder 
verplichting tot lidmaatschap mogelijk. 
 
Blad Zonder Naam 
Materiaal (liefst als Word-bestand)   
redactie@espion.amsterdam 
 
Uit heimwee 
Hier nog een compositie uit het boek Mat 
in twee zetten van Jan C. Roosendaal. 
H. Selb - eerste prijs Schach-Echo 1953 

Mat in twee. Oplossing elders in dit blad. 
  



 

De Engelsen Komen! 
 

Let op! Dit wordt de vijfde (of eigenlijk de 
zesde) Engelse Oorlog. Even een opfrislesje 
Geschiedenis. 
     De Nulde Engelse Oorlog (1651-1986). 
Tussen Nederland en de Scilly eilanden. 
Geen schot gelost, nul slachtoffers.  
     De Eerste Engelse Oorlog (1652-1654), 
werd gevoerd tussen Nederland en het 
Engelse Gemenebest. Daarna volgden de 
Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) en de 
Derde Engelse Oorlog (1672-1674). Beide 
tegen het Engelse Koninkrijk. Die over-
leefden we. De Vierde Engelse Oorlog 
1780-1784 voerden we tegen het Koninkrijk 
Groot-Britannië 1780-1784. Aanleiding was 
een geheim verdrag tussen Amsterdam en 
de Amerikaanse rebellen in de Onafhanke-
lijkheidsoorlog van de Verenigde Staten. 
     De vijfde Engelse Oorlog gaat op 10 
juni 2017 van start, om half elf in de 
ochtend. Tussen EsPion en Hammersmith 
Buurtgebouw Henrick de Keijser, 
Henrick de Keijserplein 45. Verwacht 
verloop: 10:30 Welkom, 11:00 twaalfkamp 
en voor de anderen 2 rapid-partijen, waarbij 
de Engelsen de Hollandse opening moeten 
spelen. De Nederlanders zullen daar de 
Engelse opening tegenover moeten stellen. 
Wie verraad dat wij daar goed in getraind 
zijn wegens vele jaren Kees Besselinktoer-
nooi, riskeert royement op staande voet. 
Verder Programma: 
13.00  - 13.45 Lunch en small Talk   
13.45  - 15.15 Duo-schaak, Koppels E/N 
spelen samen tegen ander gemengd koppel 
en zetten om de beurt zonder overleg. 
15.15 - 15.35 Thee 
15.45 - 16.30 Eindspelstudie of rapid  
16.30 - 17.00 Centrale presentatie van de 
oplossing van de eindspelstudie door Henk. 
17.00 – 17.30 uur  Brexit  
18.30 - 21.00 Restaurant Duble  
 
Engelse opening: 1 c4 
Wikipedia geeft de volgende voortzettingen: 
1. … c5 
1. … e5 
1. … e6 
1. … g5 
1. … g6 
1. … Pf6 
Vervolgens betreedt men de jungle.

Schaken in de zomer 
Vorige week, 1 juni, begon de zomer ook 
bij Espion Er waren nog niet veel gasten: 
Neem toch eens je buurvrouw mee!  
De Heersend Zomerkampioen werd de 
eerste avond meteen getrakteerd! 
Op twee nullen.  

 
= o = 0 = o = 

 
Hollandse opening: 1 d4 f5 
Wikipedia geeft als tweede zet voor wit: 
2. Pc2  
2. Dd3  
2. h3 
2. g4 
2. Lg5 
2. e4 
2.c4 
Resulterend in 28 varianten.

 

Juni 2017. Derde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Engelse Zomer: 10 juni (Hendrik de Keijzerplein 45) 

Dit exemplaar is bestemd voor: 
 



Open antwoord aan Jaap 
 
Om met de deur in huis te vallen, de belangrijkste stelling in je open brief 
aan mij Jaap is, dat het aan de clubleden is om het systeem van de interne 
competitie te kiezen. De leden hebben gekozen. Gekozen voor het systeem 
zoals we dat nu hanteren, in de ledenvergadering van 2013. Die keuze is 
vervolgens expliciet (in 2014) en impliciet (in 2015) bevestigd. De enquête 
waarnaar je verwijst had uiteraard uitkomsten die voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn, maar was in mijn ogen opnieuw een duidelijke herbevestiging.  
     Een beslissing kan natuurlijk opnieuw worden bekeken, bv als er nieuwe 
feiten zijn. Op dit moment zie ik echter geen reden om het systeem als 
zodanig ter discussie te stellen. Niets is perfect, ook ons huidige competitie-
systeem niet. Er zitten elementen in waar niet iedereen even gelukkig mee is. 
Binnen de kaders van het systeem zijn allerlei aanpassingen mogelijk.  
     De problemen die jij in je open brief noemt zijn zo misschien, al is het 
maar gedeeltelijk, weg te nemen. Anderzijds heeft elke verandering nieuwe 
nadelen. Wat voor de één een verbetering is, is voor de ander een 
verslechtering. De meeste van jouw suggesties kan ik tot mijn spijt niet zien 
als verbeteringen, in tegendeel. 
    Je begint met een van de belangrijkste kenmerken van het systeem: het 
kunnen promoveren en degraderen, de ‘scheidslijn’. De achtergrond hiervan 
is inderdaad het creëren van spanning. Het is een competitie. Een competitie 
is meer dan een partijtje schaken. De bedoeling is dat de competitie zo lang 
mogelijk voor zoveel mogelijk deelnemers spannend is. Vandaar relatief 
korte competities, ook om vormvariaties tot hun recht te laten komen. Een 
competitie is meer een toernooi dan een ratinglijst. Een van jouw suggesties 
is meer groepen en/of kortere competities. Naar mijn overtuiging is bij het 
huidige aantal actieve deelnemers de formule die we nu hebben optimaal. 
Dat heeft te maken met externe factoren als de SGA competitie en andere 
activiteiten. Een competitie mag behalve niet te lang ook niet te kort zijn. 
Als neveneffect zouden bepaalde problemen ook groter worden: oneven 
groepen, vaker tegen dezelfde tegenstanders, minder verschillende tegen-
standers, het effect van een periode van afwezigheid.  
    Voor sommigen van ons is het spelen in verschillende groepen 
ongetwijfeld een nadeel. Een mogelijkheid om dit nadeel enigszins te 
ondervangen is dat degenen die niet geïnteresseerd zijn in promotie dat 
melden. Zij kunnen dan vaker dan één keer een tegenstander uit de A-groep 
krijgen. 
     Je doet ook de suggestie om in plaats van één partij, drie partijen van 30 
minuten te spelen. Dit is naar mijn idee een van de variaties waarover kan 
worden nagedacht om diegenen tegemoet te komen die eigenlijk niet een 
hele avond aan één partij willen besteden. Het is misschien een idee om onze 
club aantrekkelijker te maken voor de jeugd. 
     In de nazit hoorde ik (van iemand niet uit mijn groep) een ander 
probleem: je speelt wel heel vaak tegen bepaalde tegenstanders. Het is de 
vraag in hoeverre dat aan dit systeem ligt, maar ik kan mij een aanpassing 
voorstellen om dit probleem enigszins te verlichten. Bij het maken van een 
indeling zou rekening gehouden kunnen worden met hoe vaak je in eerdere 
competities tegen iemand hebt gespeeld. Dat kan natuurlijk slechts in 
beperkte mate, maar het zou in het begin van een competitie een idee 
kunnen zijn. 
Tenslotte: Jij stelt in je brief: “schaken is niets anders dan het zoeken naar 
oplossingen”. Hiermee kan ik het echt niet eens zijn. Heel essentieel in het 
schaakspel is voor mij: het creëren van problemen! Problemen voor mijn 
tegenstander natuurlijk en daarmee ook voor mij. 

Ad Mank 
 
 
 



Bijna en net niet

Voor de wedstrijdleiders was het voorbije 
seizoen 2016-2017 een relatief gemakkelijke 
aangelegenheid door een voor hen gunstige 
reglementswijziging.  
     Geen klokken meer die in allerijl verzet 
moesten worden na een geweigerd remise-
aanbod. Voor de schakers was het daaren-
tegen als altijd hard werken.  
     Helaas garandeert inzet allerminst goede 
resultaten over de hele linie. Het had zelfs 
zomaar gekund dat er het komend jaar drie 
klassen verschil had gezeten tussen de twee 
sterkste teams van EsPion. Het eerste werd 
namelijk bijna eerste, maar op bordpunten 
nèt niet en liep daardoor de stap naar de 
promotieklasse mis. Het tweede team degra-
deerde bijna, maar wist dit noodlot af te te 
wenden en zich dankzij een benauwde over-
winning in de laatste wedstrijd net te 
handhaven in de derde klasse. Net niet 
degraderen is ook een kunst. 

Bijna en net niet, het zijn de smalle marges 
waarmee we het als schakers doen moeten.  
     Het derde speelde zich gemakkelijk veilig 
en eindigde met zes uit zeven als zesde in 
zijn poule. 
     Het vierde moest het meest aan de bak, 
zij moesten liefst negen rondes afwerken en 
werden vierde, met de meeste bordpunten 
van alle tien de deelnemende teams. 
     In een volgend verslag zoomen we wat 
meer in op de persoonlijke prestaties, wat 
sommige teamleiders overigens al prachtig 
deden in gedetailleerde verslagen. Hulde!  
     Misschien moesten we voor het komend 
seizoen daar als vereniging zelf ook maar 
eens een reglementswijziging gaan voor-
stellen. Want verdient niet elke match 
standaard een diagram in ons clubblad? 
Maar dat gaat vast net niet lukken. Bijna zou 
al heel mooi zijn. 

Henk Enserink 
Extern Wedstrijdleider

 
One Love Manchester and London 

 
Zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 
In de schaduw van de recente gebeurte-
nissen in Londen komen uit de schakers 
van The Hammersmith Chess Club uit 
West-Londen aanstaand weekend naar 
Groot Mokum voor het treffen met 
EsPion. Bizarre omstandigheden, maar in 
navolging van het gedachtegoed dat de basis 
vormde voor ‘One Love Manchester’ willen 
we er een mooie ontmoeting van maken. 
     Via de mail hebben jullie de uitnodiging 
en het programma ontvangen. Voor dege-
nen die de mailbijlage niet hebben gelezen 
staat in het stuk “De Engelsen Komen!” 
een overzicht van het programma.  
     Inmiddels hebben zo’n twintig Es-
Pionezen toegezegd aanwezig te zijn. De 
Engelsen arriveren vrijdagavond op Schip-
hol (Ship Hollow?) en ondergetekende zal 
acte de présence geven om ze te verwel-
komen. Zaterdag starten we om 10.30 uur 
in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijser-
plein 45). Het buurtgebouw staat aan de 
rand van een plein met aangrenzend een 
speeltuin. Bij mooi weer zal het niet geheel 
geluidvrij zijn, maar dat leek de organisatie 
geen probleem gezien het karakter van ons 
schaaktreffen.  
     Ans Kalkman heeft gesprekken gevoerd 
met de beheerder van het buurtgebouw en 
gezorgd voor een gevarieerd  aanbod voor 
de lunch en overige verzorging van de 
inwendige mens. Het bestuur heeft daarop 
besloten een financiële bijdrage beschikbaar 
te stellen vanuit onze clubkas, zodat één en 
ander tegen gereduceerde prijzen kan 
worden aangeboden: een sigaar uit eigen 
doos. Henk Enserink  heeft gezorgd voor 
de opzet van het programma dat aan de 
‘overkant’ enthousiast is ontvangen.  
     Zoals het er nu uitziet zullen we op basis 
van  speelsterkte  de  ‘underdog’  zijn  in  de 
 
 
 

twaalfkamp. Toch hoeven we niet te vrezen.  
Als de Engelsen vrijdagavond besluiten het 
uitgaansleven van Amsterdam te gaan 
verkennen, in is het volstrekt ongewis in 
welke conditie zij achter het schaakbord 
zullen verschijnen. Rond 17.30 uur sluiten 
we het schaak programma af en worden 
degenen die zich hebben  opgegeven voor 
het eten om half zeven verwacht in 
restaurant Duble. De teller inclusief de 
Engelsen staat op dit moment op vieren-
twintig stoelen.   
     Op zondag verzorgen Willem Colen-
brander en Remco Hillebrandt (vrijwilligers) 
in het Max Euwe Centrum speciaal voor 
onze Engelse gasten van 11.00 uur tot on-
geveer 12.00 uur een afwisselend program-
ma. Het zou bijzonder leuk zijn als een 
aantal EsPionezen daar ook bij aanwezig 
zijn. Heb je belangstelling: meld het Harrie 
Boom of ondergetekende.  
Tot slot nog het programma overzicht voor 
zaterdag 10 juni. Laat het zoals gezegd een 
mooie ontmoeting worden tussen Hammer-
smith en EsPion. Een ontmoeting die voor 
herhaling vatbaar is, en dan in Londen… 

Raymond Altman 
 

\•+†+•/ 
 

Ket t ingen z i jn  er  om te  breken 
Goed om te weten: The Hammersmith Chess Club, 
speelt op ongeveer 6 kilometer van Chatham, u weet 
wel, waar Michiel Adriaanzoon de Ruijter de 
Engelsen voor schut zette. Op 10 juni 1667 
openden de Hollanders het vuur op Fort Sheerness, 
de Engelsen werden smadelijk verslagen. In de 
woorden van Samuel Pepys: Thus in all things, in 
wisdom, courage, force, knowledge of our own streams, 
and succes, the Dutch have the best of us, and do end the 
war with victory on their side. 
  



 
Van je clubgenoten moet je het hebben: de 

voorjaarscompetitie 
 
Nadat hij eerder dit seizoen al de najaars-
competitie had gewonnen, won Roland 
Wastiaux ook de voorjaarscompetitie. 
     Willem Alpherts stond een aantal weken 
aan kop, maar viel tegen het einde wat 
terug. Roland had voldoende afstand om 
een paar weken weg te blijven. Raf Tjong-
Akiet werd tweede en won ook de rating-
prijs. Rudolf van Velden werd derde.  
     Cor Bergveld en Raymond Altman 
bungelden regelmatig aan het degradatie-
koord. Uiteindelijk scoorde Cor een fractie 
minder dan Raymond en degradeerde. Hij 
deelde dit lot met Henk Plantfeber en Rob 
van Slooten, die weinig speelden, maar 
genoeg om mee te tellen in de stand. 
 
Kop en staart in de eindstand van de 
voorjaarscompetitie 2017 - groep A 
De kop pnt. TPR 
1. Roland Wastiaux 12½ 1945 
2. Raf Tjong-Akiet 11½ 1788 
3. Rudolf van Velden 10½ 1779 
4. Willem Alpherts 10 1746 
5. Constantij Dekker 9½ 1728 
6. Henk Enserink 9  1662 
Daarna kwam het peloton, met 7½ tot 8½ 
punt: David Kips, Ad Mank, Mart Ran,  Ric 
Wieringa, Frans Kerkhoff, Bram van der 
Vegt, Jacques Koolstra, Harrie Boom, 
Gerard Diependaal, Frank Steensma, Dick 
van der Eijk, Raymond Dernier en Robert 
Schalekamp. 
De staart  pnt. TPR 
20. Ton van der Eyden 7 1488 
21. Pieter Kok 7 1481 
22. Raymond Altman 6½ 1461 

--------------------------------------------------- 
23. Cor Bergveld 6½ 1452 
24. Rob van Slooten 4½ 1569 
25. Henk Plantfeber 4 1569 
 
Groep B 
Friso van der Geest domineerde vanaf het 
begin. Tim van Daalen, Jaap de Kreek en 
Alfred Vellekoop waren ook voortdurend 
voorin te vinden. Alfred kwam een half 
puntje te kort, Tim en Jaap promoveerden. 
    Friso won ook de ratingprijs. 
 
Kop en staart in de eindstand van de 
voorjaarscompetitie 2017 - groep B 
De kop pnt. TPR 
1. Friso van der Geest 13½ 1617 
2. Tim van Daalen 11 1557 
3. Jaap de Kreek 11 1574 
4. Alfred Vellekoop 10½ 1456 
5. Tom Kooij 10 1407 
6. Geert Renkema 10 1336 
7. Eugen Merkul 9½ 1345 
8. Mick Vaasen 9½ 1333 
9. Hans Looman 9½ 1329 
Hierna volgden: Jos Kraay, Tonny Wage-
naar, Jan Fikkens, Ruut Keizer, Michaël 
Klaversteijn, Roald Vos, Jan Koolstra, Ans 
Kalkman, Pieter Schonagen, Ton de Steen-
winkel Peter de Haan, Rob Ansink, Jos 
Hillebrand, Solaiman Arouss, Carin Giesen, 
Martha van den Berg en Dicky Hamming.  
Niemand bleef puntloos. 
De volledige ranglijsten vindt u in het jaar-
verslag later dit jaar. 
 

 
 

Harrie Boom  
Intern Wedstrijdleider

Oplossing Mat in twee
 
De Dame lijkt op h6 nogal afzijdig te staan,  
maar helemaal nutteloos is ze niet, want als 
Tg5 met 1. … Td5het aanwezige vluchtveld 
blokkeer, blijkt 2. De3 mat te zijn. Toch 
lijkt Dh6 het aangewezen stuk voor de 
sleutel en dus proberen we 1. Dh3 waarmee 
2. De3 mogelijk blijft en we tevens 2. Dd3 
dreigen. Er is nog een voordeel: Dh3 dekt 
veld e6 dus op 1. … Kd5 kan Pf6 volgen. 
     Zwart pareert dus maar met behulp van 
de vertrouwde Grimshaw* op g3 de witte 
dame de weg te versperren, maar dat  baat 
evenmin, want 1. … Tg3/Lg3 2. 
De6/Dxh1. 
     Zijn we er dus? Nee, want de gemene 
zet 1. … Tf5 weerlegt alles vanwege het 
tweede vluchtveld f4. Het moet dus anders 
en dat blijkt 1. Dg7 te zijn met de dreiging 
2. Dd4. Vlucht de koning door 1. … Kd5, 
dan grijpt nu het andere witte paard in: 2. 
Pcd6. De zwarte toren en loper kunnen 
echter ook nu de dame een  halt  toe te roe- 
 
 

 
pen en wel op veld e5. Nogmaals een 
Grimshaw, dus en opnieuw slaat wit toe:  
1. … Te5/Le5, 3. Pcd6/Db7. Als extraatje 
de matverandering 1. …Td5 2 Te3. 
 

Jan C. Roosendaal 
 
* Redactie: een Grimshaw-thema komt in 
veel composities voor en wordt geken-
merkt door interferentie van een toren en 
een loper. Staat de toren op het Grimshaw-
veld, dan blokkeert hij de loper en staat de 
loper op dat veld, blokkeert deze de toren. 
In de woorden van Jan: 
“Zoals reeds gezegd beginnen we hier met 
een aantal lijnthema’s en verreweg de 
populairste hiervan is het Grimshaw-thema, 
genoemd naar de Engelsman Walter 
Grimshaw (1832-1890), van wie op 24 
augustus 1850 in de ‘Illustrated London 
News’ een vijfzet verscheen waarin een 
voor die tijd een gloednieuw idee werd 
gelanceerd. …” 


