
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 

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

wordt op donderdag 21 september 2017 in 

Torendael, aanvang 20.15 uur stipt.  

     Kom s.v.p. op tijd naar Torendael, zodat 

we tijdig kunnen beginnen.  

     Bent u verhinderd ? Geef dat bijtijds 
door aan Harrie Boom, bel 0633 - 75 18 88 

of 020 - 664 91 39 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 2016   

4.   Jaarverslag secretaris  

5.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

6.   Jaarverslag extern wedstrijdleider    

7.   Jaarverslag penningmeester  

8.   Verslag kascommissie 

9.   Installatie nieuwe kascommissie 

10. Begroting 2017 – 2018 

11. Bestuursvoordracht  

 

      P A U Z E 

 

12. Verzending clubblad 

13. Samenstelling teams externe competitie 

14. Scheiding KNSB- en SGA-competitie 

15. Voorstellen voor de interne competitie 

16. Wijnwedstrijd  

   17. Kees Besselinktoernooi 

18. Prijsuitreiking  

19. Rondvraag 

   20. Sluiting 

September 2017. Vierde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 21 september 2017 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

 

u en jou en gij 
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J a a r v e r s l a g  van  de  sec r e t a r i s
 
Het bestuur had dit jaar wat moeite met de 

samenstelling. Bij de bestuursvoordracht op 

de ALV werd gemeld dat Raymond zich 

herkiesbaar stelde als voorzitter, Gerard als 
algemeen bestuurslid in plaats van als 

penningmeester, en dat vers bloed werd 

ingebracht in de persoon van Bram als 

algemeen bestuurslid c.q. ‘materiaalcommis-

saris’. De overige bestuursleden traden af.  

     Bij de, op dit punt moeizame, vergade-
ring stelde Ans zich beschikbaar als pen-

ningmeester en toen werkelijk niemand ge-

vonden werd voor secretaris stelde onder-

getekende zich daarvoor beschikbaar. Na  

eerdere bestuursfuncties een geheel nieuwe 

stap. 
     Helaas bleek het penningmeesterschap  

iets te veel gevraagd van het gestel van Ans. 

Al snel werd besloten Gerard en Ans van 

plaats te laten wisselen. Zo werd Gerard 

nog één jaar penningmeester. En dat is echt 

voor het laatst. 
     Op het bestuurlijk vlak gebeurde verder 

niet veel, wat moge blijken uit het feit dat 

het bestuur driemaal vergaderde. Wat leden 

betreft bleef het ook vrij rustig. Alleen het 

overlijden van Wessel Jonkers was te 

betreuren. Opzeggingen werden ontvangen 
van Hans Redel, Hans de Heer  en Kees 

Berghuis. Daarentegen mochten we Eugen 

Merkul, Solaiman Arouss en Friso van der 

Geest als nieuwe leden begroeten. En in de 

zomercompetitie kwamen Wouter van 

Kooten, Michael Jay en Berry de Groot 
daar nog bij. Op het moment van schrijven 

telt EsPion 64 leden. 

     Er waren de nodige vaste activiteiten, 

zoals het Kees Besselinktoernooi. Dat werd 

deze keer weer eens gespeeld in de ‘Old 

School’, op een steenworp afstand van 
Torendael. Het was een succes, de achten-

veertig deelnemers hebben zich weer prima 

vermaakt. De drijvende kracht achter deze 

aflevering was Raymond, die ook zijn 

verbale begaafdheid moest aanwenden om 

te voorkomen dat nijvere parkeerwachters 

de auto’s van de deelnemers wegsleepten. 

     Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd de 

Wijnwedstrijd gespeeld. Nieuwkomer Ric 

organiseerde de avond en maakte het zich-

zelf en de deelnemers niet gemakkelijk met 

ingewikkelde schaakvarianten. 
     Eric Junge liet de GroenGrijsbus weer 

rijden naar het Tata Steel toernooi. De bus 

was vooral gevuld met leden van Amster-

dam West, maar er gingen ook wat EsPion-

ners mee op bezoek. 

     En over bezoek gesproken. De happe-
ning van dit seizoen was toch wel de 

overkomst van een delegatie van de 

schaakclub Hammersmith uit Londen. Hoe 

kwam dat zo ? Iemand van die club 

benaderde Raymond om ‘iets te organiseren 

in Amsterdam’. Dat hoef je Raymond geen 
twee  keer  te vragen.  Er  werd op  10 en  11  

 

 

juni een programma in elkaar gedraaid.  

     Ans regelde voor 10 juni een onderko-

men in de Pijp. Daar werd een schaak-

programma afgewerkt. Allereerst werd 
EsPion met grote cijfers afgedroogd, daarna 

werden er schaakvarianten beproefd als 

‘Hands and Brains’ en ‘Brexitschaak’.  

     Henk Enserink organiseerde een eind-

spel-oploswedstrijd en was niet te beroerd 

zijn eigen prijswinnende studie nog eens 
voor het voetlicht te brengen. Onder-

getekende wist een aardig restaurant in de 

buurt en daar werd een prima maaltijd 

genoten.  

     De dag daarna brachten de Hammer-

smithers en een paar EsPionners een 
bezoek aan het Max Euwe Centrum en de 

echte diehards gingen nog door naar café 

De Laurierboom. Een zeer geslaagd bezoek, 

we verwachten volgend jaar een uitnodiging 

voor een tegenbezoek… 

En uiteraard werden de diverse interne en 
de externe competities afgewerkt. Als het 

goed is leest u verslagen hierover elders in 

dit blad. 
Harrie Boom 

- o – 0 – o – 

 

Toelichting op de agenda 
 

Agendapunt  9 

Volgens het huishoudelijk reglement wor-

den de leden van de kascommissie voor een 

periode van twee jaar benoemd; de een in 

een even en de ander in een oneven jaar. 

     Frans Kerkhoff werd in 2015 benoemd 
en heeft zijn twee jaar volgemaakt. Ric 

Wieringa is in 2016 benoemd, maar kan 

doordat hij (zie het punt hieronder) 

toetreedt tot het bestuur niet langer deel 

uitmaken van de kascommissie. 

     Gezocht worden dus een ‘volledig’ lid 
van de kascommissie voor twee jaar en een 

vervanger van Ric voor één jaar. 

 

Agendapunt 11 

Raymond Altman (voorzitter), Harrie Boom 

(secretaris), Gerard Diependaal (algemeen 
bestuurslid en penningmeester ad interim) 

en Bram van der Vegt(algemeen bestuurs-

lid) zijn vorig jaar benoemd. 

     Ans Kalkman (penningmeester) treedt 

af. Het bestuur draagt Ric Wieringa voor als 

penningmeester. 
 

Agendapunt 12 

Het bestuur wil antwoord op volgende 

vragen: 

- Is het wenselijk het blad digitaal te verstu-

ren naar mensen die aangeven dat te willen? 

- Als het per post verstuurd wordt, moet dat 

dan per se in dezelfde week ? 

 
- o – 0 – o -



 

 

J a a r v e r s l a g  ex t e r n  w eds t r i j d l e ide r
 

Extern 2016-2017: rare sprongen
 

Het was voor de twee hoogst uitkomende 

externe teams van EsPion een merkwaardig 

seizoen. Het eerste miste op het nippertje 

de promotieklasse. En het tweede achttal 
wist ternauwernood degradatie naar de 

derde klasse te ontlopen. 

     Maar we beginnen bij de basis, het 

vierde. Dat moest de meeste inspanningen 

leveren van iedereen. Liefst negen wedstrij-

den stonden er voor hen op het program-
ma. De mannen (en invalvrouwen !) van 

teamleider Tom Kooij scoorden er lustig op 

los en haalden zelfs net zoveel bordpunten 

als kampioen KLM Pegasus. Tegenover 

grote uitslagen met 6 punten of meer, ston-

den echter ook vier gematigde nederlagen. 
Daardoor belandde dit enthousiaste team 

toch slechts op plaats vijf plaats. Bram van 

de Vegt speelde zich in de kijker met een 

score van 7,5 uit 9 partijen, Martha van de 

Berg en Jos Kraaij waren samen goed voor 

drie invalbeurten. 
     Het derde team nam de twee jonkies 

Tim van Daalen en Constantijn Dekker 

onder haar hoede. Of was het misschien 

toch andersom? Tim werd immers top-

scorer met 4,5 punten en Constantijn moest 

even warm lopen maar reeg toen ook de 

punten aan elkaar. 

     Dat ging overigens wel ten koste van de 

prestaties van hun mentale coach Ric 

Wieringa, maar die is de laatste om daar 

moeilijk over te doen. Het plezier dat hij 

heeft in het coachen van de jeugd werkt 
aanstekelijk  Het verbaasde dan ook niet dat 

hij  voor de Rapidcompetitie ook nog Friso 

toegevoegde aan het viertal dat hij samen 

met Bram invulde. Raymond Dernier liet als 

invaller met 2 uit 2 bij het achttal zien dat 

hij het spelletje nog niet verleerd is. Het 
derde eindigde als zesde, zonder promotie- 

of degradatie perikelen. 

     Hoe anders was dat bij het tweede, dat 

ook als zesde in zijn poule eindigde. Na de 

derde ronde greep dit team even de kop in 

de 2e klasse A, om in de laatste ronde tegen 
Almere in de strijd om lijfsbehoud door het 

oog van de naald te kruipen. Frans 

Kerkhoff en Pieter Kok leverden met elk 

4,5 punten een belangrijke overall bijdrage. 

Frans werd ook nog de winnaar van de 

Kooij Kubus door Niek Oud te verslaan, 
waartoe hij een kloof van 324 ratingpunten 

overbrugde. 

     Het Waterloo van het eerste lag dit jaar 

in Uithoorn. Tijdens de tweede ronde werd 

daar enigszins onnodig verloren van De 

Amstel. Een grote zege op koploper en 
veelvraat Amsterdam West zette niet 

genoeg zoden aan de dijk: vijf bordpunten 

te weinig ! Leon de Zwart scoorde goed, de 

keren dat hij er was: 5 uit 6. 

De SGA cup verdween dit jaar snel uit 

beeld, maar in de Rapid Competitie werd 

wel succes geboekt. Het viertal dat volgens 

Robbie Es al sinds 1870 samenspeelt en dat 
ik dus niet meer bij naam hoeft te noemen 

bereikte de finales van de derde klasse en 

won die ! 

     Met dank aan iedereen die zich heeft 

ingezet voor de externe competitie. 

 
Henk Enserink 

 

- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.club 

 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 020 - 665 89 63 

voorzitter@espion.amsterdam 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 0636 - 00 39 42 

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, 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 - 

mailto:redactie@espion.club


 

 

J a a r v e r s l a g  in t e r n  w eds t r i j d l e ide r
 

Najaarscompetitie 2016 
Groep A 

 

Roland Wastiaux nam in de vierde ronde de 

kop en werd sindsdien niet meer serieus 

bedreigd, integendeel, hij won met drieën-
half punt voorsprong.  

     Henk Plantfeber kon een tijdlang op ge-

paste afstand volgen, maar werd uiteindelijk 

voorbijgestreefd door Raymond Dernier.  

Bram van der Vegt was geruime tijd in 

degradatiegevaar maar wist met een sterke 
eindsprint nog gedeeeld derde te worden en 

en passant de ratingprijs te winnen. 

     Jacques Koolstra, Robert Schalekamp, 

Frank Steensma en Alfred Vellekoop waren 

meestal de andere degradatiekandidaten. 

Omdat de B-groep groter was dan de A-
groep liet ik Robert en Frank ontsnappen 

en alleen Alfred degraderen. 

 

Eindstand najaarscompetitie 2016 

groep A 

 

 Naam Totaal TPR 

1 Roland Wastiaux 13  (11) 2056 

2 Raymond Dernier 9½ (13) 1716 

3 Willem Alpherts 9  ( 9) 1709 

4 Henk Plantfeber 9  (13) 1648 

5 Bram van der Vegt 9  (12) 1598 

6 Harrie Boom 8½ (13) 1559 

7 Ad Mank 8½ (15) 1617 

8 Rob van Slooten 8½ (13) 1576 

9 Frans Kerkhoff 8½ (15) 1641 

10 Mart Ran 8  ( 9) 1770 

11 Pieter Kok 8  (15) 1587 

12 Henk Enserink 8  (14) 1592 

13 Jacques Koolstra 7½ (15) 1554 

14 Ton van der Eyden 7½ (13) 1574 

15 Cor Bergveld 7½ (13) 1515 

16 Marcel Kusse 7  ( 5) 1702 

17 Raf Tjong-Akiet 7  (10) 1645 

18 Gerard Diependaal 7  (12) 1543 

19 Frank Steensma 7  (11) 1498 

20 Robert Schalekamp 7  (10) 1395 

21 Alfred Vellekoop 6½ (12) 1450 

 
 

 

Najaarscompetitie 2016 
Groep B 

 

Hans Redel ging hier flitsend van start, 

maar zegde wegens tijdgebrek zijn lidmaat-

schap op. Constantijn Dekker nam de 
leiding over, stond die niet meer af en won 

met overmacht. Raymond Altman en Ric 

Wieringa hoorden bij degenen die hem nog 

enigszins konden volgen. Zij werden tweede 

en vierde. Geert Renkema werd derde, maar 

wilde niet promoveren. Ric nam zijn 
promotieplek over. Peter de Haan won de 

ratingprijs. 

 
Eindstand najaarscompetitie 2016 

groep B 
 

 Naam Totaal TPR 

1 Constantijn Dekker 13½ (14) 1694 

2 Raymond Altman 10½ (13) 1479 

3 Geert Renkema 10½ (16) 1407 

4 Ric Wieringa 10  (10) 1549 

5 Tim van Daalen 9½ (10) 1332 

6 Jan Fikkens 9½ (13) 1315 

7 Mick Vaassen 9½ (14) 1355 

8 Jos Hillebrand 9  ( 9) 1510 

9 Tom Kooij 9  (12) 1403 

10 Roald Vos 9  (14) 1259 

11 Hans Looman 9  (17) 1322 

12 Peter de Haan 8½ (10) 1358 

13 Jan Koolstra 8½ (12) 1329 

14 Jaap Rietveld 8  (14) 1228 

15 Carin Giesen 8  (13) 1175 

16 Ruut Keijzer 7½ ( 8) 1281 

17 Tonny Wagenaar 7½ (12) 1279 

18 Ton de Steenwinkel 7½ (16) 1215 

19 Jos Kraay 7½ (15) 1202 

20 Pieter Schonagen 7½ (13) 1145 

21 Jaap de Kreek 6½ ( 5) 1595 

22 Rob Ansink 6  (10) 1084 

23 Friso van der Geest 5½ ( 6) 1467 

24 Dicky Hamming 3½ (16) 898 

25 Ans Kalkman 3½ ( 9) 844 

26 Martha van den Berg 2  (16) 837 



 

 

Voorjaarscompetitie 2017 
Groep A 

 

Roland Wastiaux won ook de voorjaars-

competitie. 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 kunnen 

blijven.  

     Raf Tjong-Akiet werd tweede en won 
ook de ratingprijs. Rudolf van Velden werd 

derde.  

     Cor Bergveld en Raymond Altman bun-

gelden regelmatig aan het degradatiekoord. 

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. 

 

Eindstand voorjaarscompetitie 2017 

groep A 
 

 Naam Totaal TPR 

1 Roland Wastiaux 12½ (12) 1945 

2 Raf Tjong-Akiet 11½ (16) 1788 

3 Rudolf van Velden 10½ (12) 1779 

4 Willem Alpherts 10  (13) 1746 

5 Constantijn Dekker 9½ (11) 1728 

6 Henk Enserink 9  (13) 1662 

7 David Kips 8½ (10) 1628 

8 Ad Mank 8½ (11) 1654 

9 Mart Ran 8½ (11) 1585 

10 Frans Kerkhoff 8½ (13) 1573 

11 Ric Wieringa 8½ (11) 1609 

12 Bram van der Vegt 8½ (12) 1610 

13 Jacques Koolstra 8½ (14) 1588 

14 Harrie Boom 8  (14) 1627 

15 Gerard Diependaal 8  (14) 1489 

16 Frank Steensma 8  (13) 1516 

17 Dick van der Eijk 7½ ( 6) 1818 

18 Raymond Dernier 7½ (11) 1569 

19 Robert Schalekamp 7½ (12) 1483 

20 Ton van der Eyden 7  (13) 1488 

21 Pieter Kok 7  (12) 1481 

22 Raymond Altman 6½ (10) 1461 

23 Cor Bergveld 6½ (13) 1452 

24 Rob van Slooten 4½ ( 6) 1533 

25 Henk Plantfeber 4  ( 5) 1569 

Voorjaarscompetitie 2017 
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. 

 
Eindstand voorjaarscompetitie 2017 

groep B 

 

 Naam Totaal TPR 

1 Friso van der Geest 13½ (14) 1617 

2 Tim van Daalen 11  ( 9) 1557 

3 Jaap de Kreek 11  (10) 1574 

4 Alfred Vellekoop 10½ (14) 1456 

5 Tom Kooij 10  (13) 1407 

6 Geert Renkema 10  (14) 1336 

7 Eugen Merkul 9½ (12) 1345 

8 Mick Vaassen 9½ (14) 1333 

9 Hans Looman 9½ (16) 1329 

10 Jos Kraay 9  (12) 1359 

11 Tonny Wagenaar 9  (13) 1322 

12 Jan Fikkens 9  (12) 1330 

13 Ruut Keijzer 8½ (13) 1243 

14 Michaël Klaversteijn 8½ (14) 1311 

15 Roald Vos 8½ (14) 1260 

16 Jan Koolstra 7½ (11) 1278 

17 Ans Kalkman 7  (11) 1036 

18 Pieter Schonagen 6½ ( 9) 1208 

19 Ton de Steenwinkel 6½ (13) 1010 

20 Peter de Haan 6  ( 8) 1218 

21 Rob Ansink 6  ( 9) 1136 

22 Jos Hillebrand 6  ( 7) 1167 

23 Solaiman Arouss 6  (10) 1093 

24 Carin Giesen 5½ ( 8) 946 

25 Martha van den Berg 4  (17) 993 

26 Dicky Hamming 1  (16) 603 

 

Tonny Tonny Tonny Tonny 
Bij het ‘ter perse gaan’ van dit nummer was 
de zomercompetitie nog maar nèt afge-
lopen. Dus geen tijd voor een verslag, wel 
voor het belangrijkste zomernieuws: Tonny 
Wagenaar is onbedreigd winnaar geworden.  
 



 

 

 
 

                                            

Vanaf het seizoen 2010 – 2011 ben ik  
penningmeester geweest, eerst bij SV De 

Pion en daarna bij onze huidige vereniging.  

Na vorig jaar onbedoeld een schijnbeweging  

te hebben gemaakt  nadert nu dan toch echt 

mijn afscheid van de penningen van 

EsPion.  
     Hoewel ik wel affiniteit heb met cijfers 

had ik dat in het geheel niet met boekhou-

den, en dus ook niet met zaken die het 

penningmeesterschap betreffen. Ik durf nu 

wel  te bekennen  dat ik daar op de HBS 

een 4 voor had, op een schaal van 1 t/m 10 
wel te verstaan. Ik moest dus in het begin 

nog veel leren, maar werd gelukkig bijge-

staan door oud-lid Jan Brugman. Zijn regels 

heb ik nauwgezet gevolgd, en de opeenvol-

gende kascommissies hebben nooit iets 

gemerkt van mijn amateurisme.  
     Er staat nu echter iemand klaar met 

ervaring als penningmeester, dus dat geeft 

vertrouwen. Bij het woord vertrouwen moet 

ik echter wel altijd even denken aan een 

radioreclame, met als (EsPion-)variant 

daarop: “Vertrouwen is goed, maar een  
kundige kascommissie is beter.”  

     Het afgelopen verenigingsjaar was voor 

mij  het eerste waarbij de inkomsten minder  

waren dan de uitgaven.  Dat lag voorname-

lijk aan twee posten, te weten ons Kees 

Besselinktoernooi en het bezoek van de 

schakers uit Londen. Het toernooi werd 

gehouden op de  dure  locatie “Old School” 

en onze voorzitter verraste de hele vereni-

ging  met een uitnodiging aan Engelse scha-

kers die ook niet op de begroting was op-

genomen. De uitgaven voor dat evenement 
zijn daarom ten laste van de balanspost 

“reservering organisatie toernooien” ge-

boekt. Tenslotte was het ook een toernooi, 

met overigens een smadelijke nederlaag. 

Voor alle duidelijkheid: het eten en drinken 

die zaterdag in het restaurant was voor 
eigen rekening van de aanwezigen.  

     Deze  twee posten  zorgen ervoor dat 

onze club wat inlevert op het eigen vermo-

gen. Maar erg is dat niet.  Wij zijn tenslotte 

een schaakvereniging en geen beleggers-

vereniging. Toernooien,  uitwisseling en an-
dere evenementen  brengen leven in de 

brouwerij en maken onze vereniging hope-

lijk aantrekkelijk. “De cost gaet dan voor de 

baet uyt.”   

     Mijn mening is dat als wij onvoorzien 

zouden moeten verhuizen naar een andere 
speellocatie,  wij een hoge huur van zeg drie 

jaar moeten aankunnen,  rekening houdend 

met teruglopende contributies. Dan hebben 

wij het over een gewenst eigen vermogen 

van zo’n € 6000 en daar voldoen wij nog 

ruim aan.  
     Mijn afscheid betreft  overigens de func-

tie en niet het bestuur.  Ik blijf aan  als alge- 

 

 

 

 

 

 

meen bestuurslid en ga mij bezig houden 

met zaken waarvoor Jaap de mooie titel 

“Beheer externe contacten” heeft bedacht. 

Ik stort mij nu, 2 september, weer snel op 

het cijferwerk en na de controle  op 4 sep-

tember door de kascommissie  komen àlle 

cijfertjes zo snel mogelijk naar jullie toe.   

 
Gerard Diependaal 

 
- o – 0 – o  - 

 
Speeltijd 

 

Ik moet nog steeds wennen aan onze wed-

strijdklokken. Je begint met een verzonken 

knopje achterop. En voordat je de knopjes 

bovenop kunt gebruiken, moet je enkele 

van de knopjes voorop indrukken. Een 

van die knopjes in ieder geval een keer of 

wat.   

     Als dat allemaal in de goede volgorde is 

gedaan, zie je op het schermpje... ja wat 

ook al weer. Een uur drie kwartier, een 

uur en een kwartier ? De site van de SGA  

biedt uitkomst. In het competitiereglement 

staat: Artikel 19. Speeltempo (die streep, 

die hoort daar, zo is nu eenmaal het 

reglement) “De bedenktijd bedraagt 1 uur 

30 minuten voor de gehele partij + 15 

seconden increment per zet.” 

     Goed om te weten. Maar toch, wat 

betekent dat  ‘increment’ ? Ik heb een vaag 

idee. Maar nu wil ik het zeker weten. Het  

woordenboek biedt uitkomst. Increment: 

“Het verschil van de termen in een 

opklimmende reeks”. Dus niet gewoon 15 

seconden per zet, maar iets opklimmends, 

waarbij de zetten vermoedelijk termen zijn 

en het verschil tussen de zetten is dan… Ik 

ben de weg kwijt.  

     Weet je, ik zal ooit wel een 

functionaris van de SGA tegen komen die 

het kan uitleggen. Tot die tijd laat ik het 

gewoon over me heen komen. Ik ben alleen 

bang dat ik straks speeltijd vermors als ik 

me tijdens de partij ga afvragen hoe 

increment mijn zetten zijn. 

A.Th. 
- o – 0 – o – 

 
 
 

J aa rv e rs l ag  va n  d e  p en n i ngme e s t e r  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 .  E e n  v o o r  a l l e n  
 

Een poule voor allen. De huidige twee-

deling van de vereniging in twee klassen 

heeft naast voordelen ook een remmende 
werking. Vóór een tweedeling pleit de extra 

spanning van promotie/degradatie.  

     Daar staat tegenover dat de A-poulers 

niet of nauwelijks weten wat er in de B-

poule gebeurt en vice versa. Bovendien lijkt 

het erop dat er een groepje jojo-ers is, dat 
dan weer promoveert en dan weer degra-

deert, waardoor voor een fors deel van de 

B-poulers de promotie buiten bereik blijft, 

zoals ook maar een klein deel van de A-

poulers zich zorgen hoeft te maken over 

degradatie. 
     Een slim laddersysteem, waarin àlle spe-

lers en speelsters meedoen, opgezet door de 

knappe koppen die onze vereniging rijk is, 

vermindert de rem op de intern cohesie.  In 

een seizoen van 34 weken kan dan iedereen 

meer dan de helft van de andere leden ach-
ter het bord ontmoeten. Wie een tijdje in 

vorm is klimt en kan tegen wat sterkere 

spelers zijn/haar kunsten vertonen. Wie een 

periode in de off-modus belandt, kan troost 

vinden in het verpulveren van wat zwakkere 

spelers. 
     En voor wie graag extra spanning wil, 

kunnen feestelijke vormen van periodekam-

pioenschappen worden toegevoegd.  

 

2 .  D r i e  m a a l  d r i e   
 

Ook het afgelopen jaar was de interne 

competitie spannend voor maar een paar 

mensen. Dat waren de aanstaande degra-

danten, de komende promovendi en de 
enkelen aan de top. De meerderheid van 

ons speelde zijn of haar partijen zonder 

kans op positieverbetering, zonder kans op 

een prijs.  

     Het waren er maar elf (11) voor wie er in 

de competitie iets veranderde. Elf transities, 
in het hele jaar. Meer niet.  

     Het kan zoveel spannender. Met meer 

kansen voor meer mensen. Met “Drie maal 

drie” kunnen we in één jaar naar 46 

transities, 46 positieverandering, 46 keer 

promotie/degradatie/kampioenschap.  
 

     Drie ratinggroepen 

Het begint met onze ratinglijst. Daarop 

staan minstens zeven leden die zelden tot 

nooit intern meespelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deel de rest van de lijst in drieën. We  heb- 

 

 

ben dan drie groepen van elk 19 spelers. Per 

groep zijn de spelers qua sterkte redelijk aan 

elkaar gewaagd. 
 

     Drie competities 

We spelen niet twee, maar drie competities. 

Najaar-, winter- en voorjaarscompetitie. 

Drie keer 11 à 12 weken. Dan heeft elke 

groep drie keer per jaar de positiewisselin-
gen van drie promovendi, drie degradanten 

en een kampioen. Met een overall clubkam-

pioen op het end. (Dit alles uiteraard met 

behoud van de discretionaire bevoegdheid 

van de intern wedstrijdleider.) 

 
     Drie maal drie 

“Drie maal drie” biedt viermaal zoveel  

kansen. De interne competitie wordt daar 

een stuk levendiger mee.  

     En als de leden die hoofdzakelijk extern 

spelen nu toch een keer of wat aan de 
donderdagse speelavond willen meedoen, 

dan kunnen ze moeiteloos worden ingepast.   

     Even iets praktisch: heeft dit systeem 

veel voorbereiding nodig ? Neen, aan de 

hand van de ratinglijst kan het meteen van 

start. Onze ervaren intern wedstrijdleider 
zal daar zeer waarschijnlijk weinig moeite 

mee hebben. 

 

3 .  T h e  b e s t  o f  t h r e e .  
 

Om het tempo van de ontwikkeling er in te 

houden, bieden we - met name voor de 

meer ongedurigen onder ons - een extra 

speeltempo aan. Je kunt kiezen. Of het 

gebruikelijke anderhalf uur p.p. per partij.  
Of in anderhalf uur drie partijen van elk een 

half uur p.p.  

     Je speelt  ‘The best of three’ met één  

uitslag voor de interne competitie: 1, ½ of 

0. Twee- of driemaal winst is 1. Net als 

eenmaal winst en tweemaal remise.  
     Eenmaal winst, eenmaal verlies en een-

maal remise is, net als driemaal remise: ½. 

En al het overige is 0. 

     Maar… ‘The best of three’ is vrijwillig, 

het kan alleen als beide spelers dat zo 

willen. Waarmee we voor de snellere spelers 

een aantrekkelijk alternatief willen 

aanreiken. 

 

We bieden mogelijkheden voor een levendige, 

spannende interne competitie.  

De redactie 

 

Toelichting agendapunt verlevendiging interne competitie  
 

Onze vereniging heeft een zich vernieuwend ledenbestand. Van de twee stamhouders 
bleven respectievelijk 20 en 22 leden lid. Daar hebben zich sinds het begin van het 
samenzijn 22 nieuwe leden bijgevoegd. Deze autonome vernieuwing is - zeker binnen de 
Amsterdams schaakwereld - een bijzondere en veel belovende ontwikkeling. De 
stimulerende werking van dit proces vraagt om het inhoudelijk up-to-date houden van onze 
vereniging. 
     Ter beoordeling van de vergadering zijn dan ook drie voorstellen die een verlevendiging 
van onze interne competitie beogen. Voorstel 1 en 2 bieden de keus uit de een of de ander. 
Voorstel 3 is toepasbaar binnen beide. 1. Een voor allen. 2. Drie maal drie. 3. The best of 
three. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een hele pagina om te printen 

en in te vullen 
 

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 secretaris 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 21 september 2017 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen. 

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

      Handtekening

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notities 
 

Altijd handig tijdens een vergadering: 
een pagina om aantekeningen te maken.  

Zodat je niets hoeft te vergeten. 
Al was het alleen maar voor straks, 

bij de rondvraag 
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