
 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Wij zijn druk doende met de opzet van het 

jongerenbeleid binnen EsPion. Zowel bin-

nen het bestuur als met een aantal senior 
leden zijn de eerste gesprekken al gestart. 

     Tevens zijn er beginnende gesprekken 

gestart met onze jongeren, waarbij het dan 

met name gaat om: waar sta je ? Waar wil je 

naartoe, bijvoorbeeld qua rating en wat 

kunnen wij van beide kanten doen om dat 
te bereiken ? 

     Er tekent zich het volgende al af: Een 

platform maken voor YoungEsPion met 

een coördinator, die bestuurslid is of aan 

een bestuurslid gelinkt is. Toegang tot 

platform: leden tot 30 jaar  ( dispensatie als 
iemand iets ouder is). Aanmelding bij 

YoungEsPion niet verplicht maar sterk 

aanbevolen. 

     Wij maken een sectie YoungEsPion op 

onze site. Bedoeling: “niets moet, alles 

mag” : aanbieden van ontwikkelingspro-
gramma’s: + Maandelijks gesprek met coör-

dinator omtrent voortgang +  Ontwikkel-

plan op individuele basis + Aanbeveling aan 

Externe Wedstrijdleider voor teamindeling 

van de jongere + Aangeven van scholings-

mogelijkheden SGA/KNSB + Interne  
scholing + Een avond met de clubkam-

pioen + Bezoek hogere teams bij uitwed-

strijd: maak een verslag + Deelname toer-

nooien promoten + Analyse gepeelde 

partijen bijv. vanaf 19.30 uur met een top 5 

speler + Eindspelstudie met Henk Enserink 
+ Bespreking van een bepaalde opening 

door senior leden + Etc. 

     We bieden wat aan, maar vragen ook 

wat. Streven van het bestuur is dat het 

aantal YoungEsPionezen de komende jaren 

in aantal zal uitbreiden. Dat is goed voor de 
vereniging.  

Van de YoungEsPionezen  verwachten we 

een actieve bijdrage bij het werven van 

nieuwe jonge leden.  

     Uiteraard doet zich hierbij de vraag voor 

of er voor de oudere leden of nieuwe leden 
ook iets gedaan kan worden ? Zeker wel ! 

Meld je aan bij ondergetekende en er zal 

naar een programma worden gekeken. 

 

Ric Wieringa 
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June 2018 
London  

is the place to be 
 

Het succesvolle weekend in Amsterdam 

met onze Engelse schaakvrienden van The 

Hammersmith Chess club krijgt zoals afge-

sproken een vervolg. De ‘return match’ in 

Londen staat gepland in het weekend van 
22-24 juni 2018. De bedoeling is om vrijdag 

22 juni in de vroege avond te vertrekken uit 

Amsterdam met het vliegtuig en zondag 24 

juni in de late middag of vroege avond terug 

te reizen, afhankelijk van de meest gunstige 

vliegtickets.  
     Om het organisatorisch zo goed moge-

lijk voor te bereiden is het zaak op korte 

termijn te weten hoeveel belangstellenden 

er zijn om mee te gaan.  

     Binnenkort zal je hiernaar worden ge-

vraagd !  Je zit dan nog nergens aan vast. 

Op basis van het aantal mogelijke deel-

nemers kunnen we echter een inschatting 

maken van de kosten per persoon en je 

daarover nader informeren. Opzet is om 

vóór eind december reis-en verblijf in 

Londen te hebben geregeld, vanwege het 
voordeel van vroegtijdig boeken. 

     Vanzelfsprekend is het ook prima als je 

zelfstandig reis- en verblijf wilt regelen als 

daar je voorkeur naar uitgaat.  

     Vanuit het regelmatige contact met John  

White  maak ik op dat ze ons graag verwel-
komen en alle ingrediënten aanwezig zijn 

om er een mooi weekend van te maken !    

 

Raymond Altman 
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Dit exemplaar is bestemd voor: 

Voor wie dit leest 
want ook niet-leden van EsPion 

mogen zich verheugen in het wel 

en wee van deze alleraardigste 

Schaakvereniging van Zuid  



 

 

Hoe van de bodem van de zee het 
spiegelbeeld van de maan werd geplukt

 

Dinsdagavond 17 oktober. Caïssa 11 versus 
EsPion 4. Ruimschoots voor aanvang staat 

het 4e team ontspannen aan de bar voor de 

eerste externe wedstrijd van het seizoen. Op 

volle sterkte: negen man in totaal, acht voor 

de borden en één voor het verslag. Dankzij 

onze excellente teamleider zijn we volledig 
geïnformeerd en geïnstrueerd. Jaap en 

Michael zijn alvast naar de speelzaal bene-

den.  

     Aan de bar een hartelijk weerzien met 

Tonny Vieira en Dirk Goes. Ook Rob van 

Slooten en Hans Looman komen even 
langszij. Rob speelt vanavond extern voor 

De Raadsheer en Hans schaakt op verschil-

lende plekken.  

     Beneden staan de stukken inmiddels 

klaar en kan het ritueel van plek zoeken, 

voorstellen, handjes schudden en elkaar 
goed in de ogen kijken van start gaan. Een 

eerste blik maakt duidelijk dat Jan aan bord 

5 en Ruut aan bord 6 het moeten opnemen 

tegen jeugdschakers. Olivier de  tegenstan-

der van Ruut komt met zijn kin ongeveer 

tien centimeter boven de tafel uit en lijkt 
daarmee indirect al een voordeel te hebben. 

Van aanvang af doet hij zijn zetten in rap 

tempo en met speels gemak. Ruut komt 

helaas na de veertiende zet op bord 6 al in 

een problematische stelling terecht. 

1 e2-e4  e7-e5 2 Pg1-f3 Pb8-c6 3 d2-d4 
e5xd4 4 Pf3xd4 Pg8-f6 5 Pb1-c3 Lf8-b4 6 

Lc1-g5 0-0 7 Lf1-c4 h7-h6 8 Lg5-h4 g7-g6 9 

Lh4-g3 Pf6xe4 10 Dd1-d3 Pc6xPd4 11 

Dd3xPd4 Pe4xPc3 12 b2xPc3  Dd8-e7 ꝉ  13 

Ke1-d1 Lb4-c5 14 Dd4-d3 d5-d6  (zie 

stelling)  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wit vervolgt met 15 Dd3-Dg6 ꝉ  met 
schaak!  Een mooie combinatie waarmee de 

zwarte h-pion valt en de zwarte koning er 

bijzonder kwetsbaar bij staat. Na Lc4-d3 

neem de dreiging toe en als ook de witte h-

pion opstoomt naar de overkant is het alle 

hens aan dek. Ruut creëert nog wat tegen-
druk door met zijn torens bezit te nemen 

van de e-lijn. Zijn tegenstander besluit  

 

echter de witte dame op te geven voor 

beide zwarte torens. Als Ruut vervolgens op 
c2 zomaar zijn dame weggeeft, omdat hij de 

witte loper op a4 over het hoofd heeft 

gezien geeft hij op. 21.15 uur: 1-0 

     Op bord 4 heeft Jos met zwart een 

overzichtelijke rustige opening. In het 

middenspel heeft hij echter wel een kwaliteit 
ingeleverd voor aanvalskansen. Éen 

tussenschaakje wordt hem echter fataal (zie 

stelling na zet 26) 

26 ..... - Dg6xPg3 27 De2xe6 ꝉ Kg8-h7 28 

De6-e2 Tf4-h4 29 De2-f3 Th4xh3 30 Df3-

f5 ꝉ zwart geeft op.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

21.45 uur: 2-0 De ontspanning is inmiddels 
wat verdwenen nu we halverwege de avond 

al tegen twee nullen aankijken. De overige 

borden zijn nog redelijk in evenwicht al lijkt 

Mick met wit op bord 3 tegen André 

voortdurend het initiatief te hebben en 

positioneel in het voordeel te zijn.  
     Op bord 5 speelt Jan een degelijke partij 

tegen zijn jeugdige opponent. Jan is een 

meester in het dichtschuiven van een 

stelling. Na het pareren van wat 

speldenprikken komt hij dan ook zonder 

kleerscheuren remise overeen.  
     Op bord 8 volgt niet veel later een 

volgende remise. Voor Michael is het zijn 

debuut in de externe competitie en die weet 

hij met een half punt te bekronen. Een 

knappe prestatie, want ondanks dat Michael 

een stuk voor stond had wit het initiatief 
met dreigende matvoortzettingen. Michaël 

bleef oplettend en manoeuvreerde zich 

diverse malen uit benarde posities. Na 

tweemaal remise te hebben geweigerd 

berustte zijn tegenstander uiteindelijk in 

deze uitkomst.  
     22.30 uur: 3-1 Met nog vier borden te 

gaan en nog geen winstpartij voor EsPion 

begint het lastig te worden. Robert en Cor 

respectievelijk aan bord 1 en 2 moet 

winnen! Beiden hebben een hoopgevende 

stelling en als Mick en Jaap dan remise 
houden kunnen we er nog een gelijkspel uit 

slepen.  

 

 



 

 

     Op bord 2 komt een onderdeel van dit 

scenario uit. In een voortdurend gelijk 

opgaande partij weet Cor met zwart alsnog 

een beslissend voordeel te krijgen, nadat 

zijn tegenstander in het eindspel zijn koning 

op een onfortuinlijke plek plaatst. Cor krijgt 

daardoor tempowinst en is hij in staat zijn 

pionnen sneller te laten doorbreken. Na de 

drieënveertigste zet is onze eerste winstpunt 

binnen ! En als Mick op bord 3 na een in-

gewikkeld eindspel met ieder een toren en 
twee pionnen voor zwart en drie pionnen 

voor wit remise overeenkomt blijft het 

vooruitzicht op een gelijkspel intact.  

     23.15 uur: 3 ½ - 2 ½ Nu Robert nog. 

Een blik op zijn stelling op bord 1 doet 

echter vrezen. De hele partij lijkt wel 
gekanteld al straalt de lichaamstaal van 

Robert volledig het tegendeel uit. Ook de 

slechts zeven minuten resterende tijd voor 

hem op de klok brengen hem niet van de 

wijs.  Hij pakt telkens vastberaden zijn 

stukken en doet zijn zetten á tempo met de 
flair van ‘ik heb alles onder controle’. Zie in 

onderstaande drie diagrammen het verloop. 

 

22.58 uur                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.15 uur                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.25 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om 23.15 uur is zwart aan zet: Le2-a6 

wordt gespeeld waardoor na wit Tc8-b8 het 

verlies van de pion op b2  kan worden 

voorkomen door zwart met La6-b7. Zwart 
haalt een dame en de partij lijkt verloren. 

Toch wist Robert te ontkomen en de 

uiteindelijk tot dame gepromoveerde pion 

op b1 van het bord te slaan. Hoe ? Dat is 

een leuke puzzel. Nadat ook de f-pion van 

zwart was veroverd gaf zwart op.  
     23.30 uur: 3 ½ - 3 ½   

Wat ons rest is bord 7, helaas is één blik op 

de stelling voldoende om te zien dat Jaap er 

dramatisch voorstaat. Het eindspel laat drie 

oprukkende pionnen voor zwart zien die er 

gezamenlijk voor gaan zorgen dat minimaal 
één van hen gaat promoveren. Jaap kan 

daar nauwelijks iets tegenover zetten, 

slechts één witte pion die volledig vaststaat 

en een dame en toren die knokken voor 

uitstel van executie. Jaap moet lijdzaam 

toezien hoe de zwarte dame, koning en 
toren de pionnen ondersteunen in hun 

opmars. Jaap is echter Jaap. Hij ziet de 

humor ervan in en speelt onder tijdnood 

zacht neuriënd onverschrokken door. Alle 

spelers van Caïssa 11 en EsPion 4 staan om 

het bord. En dan gebeurt het! De 
tegenstander van Jaap speelt op het finale 

moment  á tempo een pion vooruit 

waardoor Jaap de ongedekte zwarte toren 

met zijn koning kan slaan. Verbijstering 

maakt zich meester van zijn tegenstander. 

En Jaap…. die maakt er remise van.  
     23.55 uur eindstand: 4-4  

Een zinderend slot zowel op bord 1 als op 

bord 2.  

     Als je bij het Chinese Mahjong spel wint   

met de laatste steen uit de muur, luidt het 

gezegde: “ dit is het spiegelbeeld van de 
maan van de zeebodem plukken’.  

     We hebben de partij niet gewonnen, 

maar het gelijkspel wel diep op de bodem 

gevonden. Op naar ENPS 6, donderdag 23 

november, thuis !   

   
Raymond Altman 

 

 

 

 

 



 

 

In het oosten daghet het niet 
 
Op donderdag  19 oktober trad het 3e aan 

in Diemen tegen Oosten Toren 3. In een 

wat zolderkamerachtige locatie nam het 

team het zonder captain Harald en zonder 

Jaap  op tegen een gemiddeld hoger rating- 

gehalte. 

     Al snel leek het mis te lopen aan de bor-

den 2 en 6. Ton op 6 kreeg een verschrik-
kelijke koningsaanval over zich heen met 2 

lopers en Pieter op 2 had in de opening een 

stuk laten slaan, ik dacht naast hem zittend 

nog dat hij een openingsgrapje had, maar 

helaas. Na een uur spelen stonden wij 2-0 

achter. 
     Op dat moment stond Cor op 7 nog 

gelijk, Mick op 8 draaide als een horzel om 

zijn tegenstander heen, Frank  op 1 leek een 

stuk te gaan verliezen, Alfred  op 4 moest 

zich tegen een droomstelling verdedigen en 

uw verslaggever op 3 had  nog niets bereikt.  
Alleen Tim op 5 stond fantastisch. Met 

lichte stukken was hij de vijandelijke stelling 

binnen gedrongen en zwarts opgave leek 

een kwestie van tijd. 

      Mijn waarnemingen werden hierna wat 

beperkt, omdat ik mijn aandacht volledig op 
een voor mij wat betere stelling moest con-

centreren.  Cor weet stand te houden (2,5-

0,5) en Mick weet te winnen! ( 2,5-1,5).  

     Alfred moest na een goed geprobeerde 

tegenaanval op veld f2 toch de vlag strijken. 

Hij kreeg een aanval op de zevende lijn om 
de oren, die was niet meer te verdedigen. 

(3,5-1,5). Frank weet zijn lastige stelling 

vervolgens te houden ! (4-2).  

     Met “yours truly” en Tim in betere stel-

lingen moest er nog wat kunnen. Uw ver-

slaggever wint een toren, maar het kostte 
nog 30 (!) zetten om een hand te krijgen. (4-

3)  Tegen de tijd dat ik bij Tim kan kijken 

staat hij verloren: hij kan vijandelijke pro-

motie niet meer voorkomen.  Volgens Tim 

zelf had hij het verkeerde winstplan geko-

zen en was zijn tegenstander er op en er 
over gekomen (5-3).     

     Wat mij van deze avond bij blijft is de 

vechtersmentaliteit van ons 3e !  Daarmee 

kunnen wij heel  veel ! 

 

Yours truly, Ric Wieringa 
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VRIJDAG 8 DECEMBER 

 

De absoluut laatste dag om tekst en beeld 
te leveren voor de volgende editie van dit 
blad, is vrijdag 8 december.  
Dus: redactie@espion.amsterdam. Want 
wees eerlijk, wat moeten we zonder jouw 
bijdrage ? Nou dan. Vrijdag 8-12-2017 !!!! 
 

- o – 0 – o - 
 

Teken van bestuurlijk leven 
 
Dinsdagavond 10 oktober is het bestuur in 

de nieuwe samenstelling voor het eerst bij 

elkaar gekomen in huize Boom in de 

Rustenburgerstraat. Zoals gebruikelijk zijn 

eerst de lopende zaken in vogelvlucht de 

revue gepasseerd: financiën, ledenadmini-

stratie, interne/externe competitie, organi-

satie bar, materiaal, website en clubblad.  
Geen direct opzienbarende zaken vastge-

steld met uitzondering van enkele actie-

punten die voortkomen uit de algemene 

ledenvergadering en gerelateerd zijn aan de 

genoemde onderwerpen.  

     Zo zullen Gerard en Raymond op korte 
termijn een afspraak maken met de redactie 

van ons clubblad om van gedachten te 

wisselen over het door het bestuur inge-

trokken agendapunt 12 van de algemene 

ledenvergadering “verzending clubblad”.  

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn  
diverse waardevolle opmerkingen gemaakt 

t.a.v. de verschillende competities (intern, 

extern, snelschaak). Hierover hebben we 

afgesproken dat we voor de eerstvolgende 

ledenvergadering een inzichtelijk en samen-

hangend overzicht willen hebben op basis 
waarvan er keuzes gemaakt kunnen worden. 

Gerard zal zich hier, namens het bestuur,  

het komende jaar over buigen, samen met 

anderen.      

     Wat betreft het snelschaken wil het be-

stuur graag gehoor geven aan de vraag om 
een wat langere speeltijd dan 5 minuten p.p. 

Overige actiepunten voor het bestuur uit de 

algemene ledenvergadering zijn het bijtijds 

zorgen voor een vervangende speellocatie 

als Torendael tijdelijk niet beschikbaar is 

vanwege de verbouwing, leden informeren 
over de pilot KNSB-competitie op zaterdag 

en verzorgen van schaaklessen. En tot slot, 

wat betreft de ALV, hebben we vastgesteld 

dat de opkomst bijzonder goed was. Het 

bestuur waardeert dat enorm !  

     Verder dient vermeld dat het initiatief 
YoungEspion uit de koker van ons nieuwe 

bestuurslid Ric door het bestuur is omarmd. 

De komende periode zal dit initiatief 

‘handen en voeten’ moeten krijgen. We 

hopen van harte dat een ieder die hier iets 

aan kan bijdragen dat zal doen.   
     En dan was er nog een  urgent agenda-

punt: het Kees Besselinktoernooi. Inmid-

dels is de locatie geregeld en is het onder de 

aandacht brengen van het toernooi in volle 

gang.  

     Mocht je punten hebben die je onder de 
aandacht wil brengen van het bestuur, geef 

die dan door aan Harrie Boom. De 

volgende bestuursvergadering is medio 

december.  

 

Voorzitter EsPion 
 

- o – 0 – o -
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ZONDAG 19 NOVEMBER 
 

 
Het is bijna weer zover. Het 23ste Kees Besselinktoernooi. In een mooie, nieuwe locatie. 

Sporthal IJburg. Pampuslaan 1, 1081 HP  Amsterdam. Aan de eindhalte van tram 26.   
In het hart van Haveneiland Oost. Niet te missen. Zondag om kwart over tien gaat de 

                                                           zaal open en staat de verse koffie  voor je klaar. 

      Heb je je nog niet ingeschreven ? Dan kan dat nu 

                                                           alsnog. Tot uiterlijk kwart voor elf. Want direct 

      daarna, om elf uur, gaan de klokken lopen. 

            Zeven ronden rapid, 15 minuten de m/v, met per  

5 seconden increment. Het zal tot circa half zes                                                                                                                          

spannend blijven, dan worden de prijzen uitgereikt. 

En ook dit keer bestaan die uit aardig gevulde 

enveloppen. 

In vorige edities van het toernooi waren er drie ratinggroepen. Dit keer doen we het anders, 

we spelen in twee ratinggroepen. Een tot en een boven de 1650. In elke groep zijn drie 

prettige geldprijzen te winnen. En da’s niet gek voor maar ’n tientje inschrijfgeld, toch ? 

 

€ 125,= en € 70,= en € 40,= 

 

Nog even, heb je een kennis of familielid onder de 18 jaar en wil die ook z’n geluk wel eens 

beproeven met 1. c4 ? Neem die vooral mee. Leuk. Voor hem of haar is het inschrijfgeld 

slechts zevenvijftig ( € 7,50). En als je met de auto komt, is het hier gratis parkeren. 

     Heb je nog vragen ? Wend je tot Harrie ! 

 

- o – 0 – o - 
 

 

 

 

2017 U, jij, Gij ? 

2016 Hing Ting Lai 

2015 Barry Brink 

2014 M. Bosboom &  

         A. Köhler &  

         P. Peelen 

2013 K. van der Weide 

2012 T. de Wit 
2011 T. Kabos 

2010 M. Overeem 

 

 

 

 

 

2009 A. Köhler 

2008 D. Goes &  

         S. De Boer 
2007 J. Ceko &  

         P. Poncin 
2006 R.Koster 

2005 P. Peelen 

2004 P. Peelen &  

         J. Blanchard 

2003 J. Blanchard 

 

 

 

 

 

2002 J. Ceko 

2001 G. de Niet 

2000 R. Dieks 

1999 F. Erwich &  

         R. Dieks 
1998 R. Dieks 

1997 R. Dieks 

1996 A. Lont 

1995 W. Jongsma 

1994 A. Lont 
 

 

 
 
 

En de winnaar is…  



 

 

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

EsPion 1  

Donderdag 19 oktober. Het eerste team zet 

er thuis netjes de sokken in. 4½ - 3½. 
 
Tegen De Volewijckers  1 

Dick van der Eijk 1 

Roland Wastiaux 1 

Rudolf van Velden 1 

Léon de Zwart 0 

Eric Junge 0 
Willem Alpherts ½ 

Pieter Pelleboer 1 

Henk Enserink 0 

 
Op maandag 13 november speelt het eerste 
tegen gastheer Laurierboom-Gambiet 2. 

 

EsPion 2 

Bij het ter perse gaan van deze editie (echt 

wat je noemt een zinsnede uit het voor-

digitale tijdperk) moeten onze dapperen op 
dinsdag 31 oktober nog uit tegen WSC 1.  

 

 EsPion 3 

Donderdag 19 oktober worden uit de eerste 

bordpunten bijeen gesprokkeld. Meer ook 

niet. 5 – 3. 
 

Tegen Oosten-Toren 3 

Frank Steensma ½ ½½ 

Pieter Kok 0 000 

Ric Wieringa 1 

Alfred Vellekoop  0 
Tim van Daalen 0 

Ton van der Eyden 0 

Cor Bergveld ½ 

Mick Vaassen 1 

 

Op 16 november wordt thuis Chaturanga 2 
ontvangen. 

 

 EsPion 4  

Dinsdag 17 oktober werd in Huize Lydia de 

maan gezien. Waarvan elders een boeiend 

verslag. 4 - 4. 
  

Tegen Caïssa 1  

Robert Schalekamp 1 

Cor Bergveld 1 

Mick Vaassen ½ 

Jos Hillebrand 0 
Jan Fikkens  ½ 

Ruut Keijzer  0 
Jaap Rietveld            ½  

Michael Jay            ½  

 

23 November komt ENPS 6 op bezoek. 
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Het aardige van de externe wedstrijden is 

dat de teamleiders een verslag (laten) ma-

ken van het gebeuren en dat opsturen naar 

de redactie van dit blad. Of niet soms ?  

     Een mooi voorbeeld van een verslag lees 

je elders in dit blad. 
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Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.club 

 

Voorzitter:  

Raymond Altman, 0610 – 34 58 05 

voorzitter@espion.amsterdam 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 020 – 664 91 39 

secretaris@espion.amsterdam 

   

Penningmeester: 

Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20  

penningmeester@espion.amsterdam 

 
 
 
 
 
Bestuurslid externe betrekkingen: 
Gerard Diependaal, 020 – 615 36 05 
externebetrekkingen@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 

 

Website 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

webmaster@espion.amsterdam 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

   

Penningmeester: 

Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20  

penningmeester@espion.amsterdam 
 
Bestuurslid algemeen /materiaal: 
Bram van der Vegt, 0640 – 22 74 75 
materiaal@espion.amsterdam 
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