
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een echte schaker 

komt handen te kort 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tjark en Tim hebben zich met explosieve 

kracht van het Kees Besselinktolernooi 

meester gemaakt. Het is de jonge garde die 

de macht over neemt. Daar mogen we hen 

en onszelf best mee feliciteren. Van harte.       
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1.c4. Een aanrader !? 

 

Hoe goed is de zet 1.c4 eigenlijk voor 
spelers met pakweg een ELO tot 2300 ? Op 

19 november kwamen 49 schakers naar 

IJburg, waar voor de 24e keer in een rapid-

toernooi de gelegenheid werd geboden deze 

kwestie te onderzoeken.  

      Oud-voorzitter van De Pion Kees 
Besselink bediende zich standaard van deze 

opening. Dat deed hij met plezier, ook al 

behaalde hij er magere resultaten mee. 

Daarmee is overigens nog niet veel gezegd 

over de kwaliteit van de opening. Kees was 

een gentleman pur sang en gunde de ander 
graag wat. Hij bestuurde duidelijk beter dan 

dat hij schaakte.  

     Maar er kwamen wel degelijk goede 

schakers naar het toernooi dat naar hem 

vernoemd is. Maar liefst drie FM’s en drie 

IM’s gaven acte de precense. De gelijk-
trekking van de prijzen in beide groepen 

vormde blijkbaar geen belemmering voor de 

sterkere spelers om te komen. En de 

schakers van de B groep komen altijd, die 

laten zich echt niet afschrikken door een 

hoofdprijs van 125 euro.  
     Toch was het was geen titelhouder die in 

de A groep met de hoofdprijs naar huis 

ging, maar Tjark Vos, zoon van ons EsPion 

lid Roald. Klasse ! In de laatste ronde 

speelde hij tegen de winnaar van de eerste 

editie in1994, Addy Lont en won dankzij 
het simpele principe van oppositie het 

beslissende punt. Tjark verloor enkel van 

Roman Tomaszeweski, die samen met 

ratingfavoriet Fred Slingerland gedeeld 

tweede werd. Dick van de Eijck scoorde 

verdienstelijk 3,5 punten tegen doorgaans 
sterke tegenstanders.  

     In de B poule hoefde EsPion het niet te 

hebben van zonen van, maar deed het op 

eigen kracht een forse greep uit de prijzen-

pot. Het werd dankzij de tweede plaats van 

Ilja Gardijn net geen een, twee, drietje.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tim van Daalen had bij het snelschaak-

toernooi in september al laten zien wat zijn 

mogelijkheden zijn en onlangs wist hij in de 

competitie Rudolf van Velden met solide 

spel op een remise te houden. Maar dat hij 
hier nu al met de eerste prijs aan de haal 

ging verraste toch aangenaam.  

     Pieter Kok liet zien dat niet alleen de 

jeugd de toekomst heeft en eindigde op een 

halfje achterstand  gedeeld tweede.  

     Robert Schalekamp kwam na verlies in 
de openingsronde tegen Bram van der Vegt 

uiteindelijk nog tot 5 punten en een gedeeld 

vierde plaats.  

     Met het noemen van de succesvollen is 

gelukkig niet alles gezegd. Heel opvallend is 

na afloop het positieve commentaar van 
diverse deelnemers op de prettige ambiance. 

Waar hem dat in zit? Nou, neem Aran 

Köhler, die in de nazit de vrijheid voelt om 

een gitaar te  pakken, de blues speelt en 

spontaan een zanger aan zijn zijde vindt. 

Neem Harrie Boom, die fout- en geruisloos 
de uitslagen en indelingen verzorgt. Zijn 

suggestie om voor het eerst  in de geschie-

denis van het toernooi met 5 seconden 

increment te spelen voorkomt bij voorbaat 

mogelijk gedoe in de tijdnoodfase. Neem de 

indiener van het fraaie c4 logo van het toer-
nooi, Jaap de Kreek, die in de namiddag 

foto’s komt maken. Neem kortom al die 

mensen die op de achtergrond zich inzetten 

voor een dag ontspannen competitie op de 

vierenzestig velden.  

     En neem tot slot de gastvrijheid van de 
locatie op IJburg, waar bovendien alle 

schaakmateriaal en tafels voorradig zijn. 

Geen tijdrovend gesleep met spullen voor 

onze voorzitter.  Hij heeft de zaal meteen 

voor volgend jaar besproken.  

 
Henk Enserink 
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December 2017 . Vierde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

T & T 
 
 
 
 
 
 

Dit exemplaar is bestemd voor:  
 

 
 
 
 
 

Iedereen die zin heeft 
in feestelijke dagen 

en een voortreffelijk jaar 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

Hoe EsPion 3 zich verwende met Chaturanga 2
 

“Dat wordt een verslagje schrijven”, zei 

Alfred Vellekoop tegen me. “Ja, nu moet je 

een verslag schrijven”, zei ook Ric Wieringa 

tegen me. Dus hier is dan mijn verslag. Na 
twee jaar afwezigheid op de club is er zeker 

een nieuwe regel van kracht geworden, be-

dacht ik me. En dat is dan vast de regel dat 

degene die het eerst klaar is met zijn partij 

een verslagje moet schrijven. Of is het 

degene die het eerst een nul laat optekenen? 
Of misschien toch degene die na een kwar-

tier spelen al klaar is? Ik weet het nog niet 

precies, maar daar kom ik nog wel achter. 

     Feit is dat ik in mijn eerste externe partij 

in ruim twee jaar tijd na 15 zetten mijn hand 

kon uitsteken naar mijn tegenstander, nadat 
ik 8 zetten eerder eigenlijk al klaar was 

omdat ik een loper in de aanbieding deed. 

Gewoontegetrouw rommel ik nog wat door 

als er nog wat muziek in de stelling zit, maar 

het was allemaal even kansloos wat ik 

daarna nog deed.  Ik had opeens alle tijd om 
de partijen eens te volgen. 

     Allereerst heb ik mijn tegenstander van 

een glaasje port voorzien en toen deed ik 

een rondje langs de velden. Maar ja, na 

twintig minuten is er natuurlijk nog in geen 

enkele stelling een verstoring van het even-
wicht te bekennen, dus wat doe je dan ? 

Wachten tot je ergens iets ziet gebeuren.  

     Tot mijn vreugde zag ik op het bord van 

Ton een interessante verwikkeling ontstaan 

met een aangename penning. Ton had een 

stelling waarbij zijn penningen zo venijnig 
waren dat hij kon kiezen wat te doen. In 

mijn ogen kon hij zo een toren verschalken, 

maar hij deed iets veel avontuurlijkers. Ik 

meende te zien dat hij de dame van zijn 

tegenstander probeerde te ontfutselen met 

een speculatieve zet. Zijn tegenstander 
trapte er in en het was meteen uit. Ik haalde 

opgelucht adem want de stand was gelijk en 

de strijd weer open. 

     Al snel volgde daarna een voorsprong. 

Ik had al even gekeken bij Alfred, en toen 

was er niets aan de hand. Toen ik bij zijn 

bord terugkwam had hij dit in een waar 

slagveld omgetoverd. Een toren op de 

zevende rij, een stuk voorsprong, de koning 

van zijn tegenstander helemaal opgesloten 

in de hoek van het bord en een niet meer te 

pareren aanval waren overduidelijk zicht-
baar. Wat was daar gebeurd in die korte 

tijd? Feit was dat ons tweede punt binnen 

was. Volgens mij waren we nog geen drie 

kwartier bezig met z’n allen. Wat een avond. 

     De avond tevoren had ik al even geke-

ken hoe het met de papieren sterkte van 
beide teams gesteld was. En toen voelde ik 

al enig comfort met een vleugje discomfort. 

Het discomfort had te maken met de 

speelsterkte op de hoogste borden waar ik 

inderdaad slachtoffer van was. Maar ik had 

toch wel het idee dat we op de andere 
borden toch wel de beteren waren. Ik zag  

 

 

soms zelfs ratingloze tegenstanders bij de 

tegenstander staan.  

     Dat bleek ook wel. Ik zag volgens mij 

iemand gewoon helemaal niet noteren, 
iemand die structureel vergat z’n klok in te 

drukken en er kwam opeens ook iemand 

van de tegenstander op me af en vroeg me 

op plechtige toon of hij even wat kon vra-

gen. We liepen naar de hal en daar kwam 

zijn vraag: “Kunt u mij zeggen of ik mag 
rokeren ? Wat zijn daarvan de regels ook 

alweer ?” Na uitleg bleek het te kunnen (hij 

wilde lang rokeren en er stond een vijandige 

loper gericht op een veld waar de toren 

langs moest, en daar is niks mis mee. De 

man bleek wel een potje te kunnen spelen 
overigens. 

     Maar goed, ik keek even verder. Ik zag 

comfortabele stellingen bij Tim, Pieter en 

Ric. Ron was stabiel en Frank stond ook 

best goed. Maar Frank verslikte zich even in 

een combinatie die hem een kwaliteit en 
daarna de partij kostte.  Tim had een voor-

deel dat nooit meer wegging. Heel lang-

zaam, stapje voor stapje voor stapje rolde 

hij zijn tegenstander op. Nooit was hij in 

gevaar.  

     Ric was bezig een paar vrijstaande pion-
nen te verzilveren en dat bleek makkelijker 

gezegd dan gedaan. Er sneuvelde nog een 

en er liep een door waarvan op voorhand 

niet helemaal duidelijk was hoe deze de 

overkant zou bereiken, maar Ric flikte het 

toch.  
     En dan de remise van Pieter. Ik kwam 

langs op een moment dat hij uit ongeveer 5 

varianten kon kiezen om hout te winnen, of 

het nou een toren was of pionnen, het leek 

allemaal niet uit te maken, omdat het 

allemaal tot winst leek te lijden. En omdat 
er allemaal zo kansrijk uitzag en toch ook 

speculatief koos Pieter voor een voorzich-

tige voortzetting, waardoor zijn tegenstan-

der terugkwam in het spel en het nog even 

spannend werd. Maar de remise was 

uiteindelijk prima.  

     Ron speelde safe en nam ook een remise 

mee, in de veronderstelling dat het zwaar 

zou worden op de hoogste borden. Zijn 

tegenstander bleek echter toch een paar 

honderd Elopunten minder te bezitten dan 

hij, maar dit was aan het spel niet te 
merken. Het was een geheel gelijkopgaande 

strijd geweest en gebleven. 

     De eindstand viel uiteindelijk in ons 

voordeel uit: 5-3. Ik kon opgelucht adem-

halen. Het scheelt altijd als je team wint als 

je zelf verliest. Een volgende keer zal ik 
toch wat beter opletten in de opening 

anders word ik de vaste reporter. Maar ik 

geef de pen graag door, alleen ik weet nog 

niet aan wie. 

Harold van der Laan 
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De aanrader 

 

Nog even terug naar de voorpagina, naar de 
beginvraag over de kwaliteit van de zet 1.c4. 

De uitslagen geven geen duidelijk voordeel 

voor de witspeler aan. Laten we het er op 

houden dat je met deze opening soms kunt 

verrassen. Dat kan met deze zet overigens 

ook altijd nog verderop in een partij. Zie 
bijvoorbeeld de tweede zet in bijgaande 

eindspelstudie van Afek, die ook deelnam 

aan ons toernooi. Yochanan won er in 1978 

al een prijs mee in het blad Shahmat.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wit speelt en maakt remise 

1.h7 Th2 2.c4!! offert een hele toren voor 
een tempo 2...Txa2+ [2...Th1 3.c5+ Kb5 

4.h8D] 3.Kb8 Lg2 4.c5+ Kb5 5.c6! Lxc6 

6.h8D Ta8+ 7.Kc7 Txh8 pat! 

 

Er zijn plannen om volgend jaar ter 

gelegenheid van het 25 jarig bestaan een 
eindspelstudietoernooi te organiseren met 

als thema de cruciale zet c4. U hebt een 

heen heel jaar om daar op te oefenen. 

 

Henk Enserink 
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 “ The game of chess is 

a  game of strategy; of course, 

you have many opportunities 

to show your tactical skills, 

but foremost, it’s about strategy. 

And also, it’s a transparent game. 

It’s 100 percent transparency. 

You know what I have; 

I know what you have. 

So, we don’t know the intentions 

of the opponent, but we know 

the resources our opponent  

can use 

to do us harm.” 

 
Gary Kasparov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varend als schipper op de veerdienst 
Muiden-Pampus denk ik op vrijdag regel-

matig aan de schaakpartij van de voor-

gaande avond. Het inspireerde me tot een 

bijdrage aan ons clubblad. 
 
Het matrozenmat: 
1. e4 e5  2. Lc4 d6  3. Pf3 h6  4. Pc3 Lg4  5. 
Pxe5!  Wit offert de dame.  5. Lxd1  6. Lxf7 
Ke7  Pd5 mat. 
 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 ! 
 

Michael Klaversteijn 
 

P.S. Een bezoek (april-oktober) aan het 
eiland Pampus is de moeite waard. Na 
vertrek uit de haven van Muiden liggen 
IJburg,  Amsterdam, de kust van Noord-
Holland en Flevoland aan de horizon van 
het Markermeer. 
     Op het eiland geven vrijwilligers een 
rondleiding en er wordt boeiend verteld 
over de geschiedenis van het historische 
forteiland. 

     In het restaurant is er gelegenheid 
voor het nuttigen van een lunch, een 
hapje en een drankje. Met een 
museumjaarkaart is de toegang tot 
Pampus gratis. Kijk vooral ook op 
www.pampus. nl. 
 

- o – 0 – o - 
 

3x IM + 3x FM 

 
Voor de meeste leden van EsPion 1 is de 
interne competitie geen uitdaging meer. Een 
externe wedstrijd, ja, dat kan er mee door. 
Dan zien we onze toppers in de speelzaal, 
tenminste, als we het geluk hebben dat ze 
thuis spelen.  
     Mede om onze sterkste spelers een 
plezier te doen, organiseert de vereniging al 
jaren een mooie uitdaging. Ook dit jaar 
weer. Het Kees Besselinktoernooi. Ruim 
van te voren aangekondigd. En zoals de 
statistieken tonen, steevast voorzien van een 
sterke bezetting.  
     Dit jaar daagden onder meer zes 
meesters elkaar uit. 3x IM + 3x FM. Er 
streden maar liefst 10 spelers van boven de 
2000 Elo mee. Van het eerste team deed 
Dick mee. En invaller Henk. Wat voor 
formule moet er in Caïssa’s naam  worden 
voorgeschoteld om, als hun vereniging iets 
specials op poten zet, de zo gemiste leden 
van EsPion 1 zo ver te krijgen dat ze acte 
de présence geven ? 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Wijnwedstrijd 28-12-17 
Om een lang verhaal kort te maken, op de 
website staat: “Een keer per jaar vervallen 

alle regels. Tijdens de Wijnwedstrijd. Die 

valt rond oud en nieuw. Ja, er wordt 

gespeeld. En er gelden regels. Maar zowel 

het spel als de regels zijn keer op keer 

verrassend anders. Wie het weet mag het 

zeggen, wie wint kan verliezen en wat blijft 

is de mooie kwaliteit wijn en het welgeko-

zen sap die voor iedere deelnemer klaar 

staan om gewonnen te worden. Want 

gemakkelijker kunnen we het niet maken, 

wèl leuker.”  
     De donderdag direct na Kerstmis dus ! 
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De externe agenda 
Vrijdag 15 december:  
MSK 2 – EsPion 4. 
 
Woensdag 10 januari:  
De Amstel 3 – EsPion 2. 
 
Donderdag 11 januari:  
EsPion 4 – Amsterdam West 10. 

 

Donderdag 8 februari: 

EsPion 1 – ENPS 2 
 

Donderdag 22 februari: 

EsPion 3 – Amsterdam West 7 

 

De wedstrijden van 12 december (EsPion 3) 

en 14 december (EsPion SGA-cup) konden 
wegens het sluiten van de inzendtermijn 

niet meer in het blad worden opgenomen. 
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Kerst 
Kerstavond. Het was in die dagen dat ik een 
Citroen HY bezat. Dat was zo’n geribbelde 
bestelwagen met een zijkant die kon worden 
opengeslagen. Je zag het type dan ook wel 
gebruikt worden als patatkraam. Deze was van 
een groenteboer. En daarna van mijn buurman. 
Ik heb nog een foto waarop hij in zwart/wit die 
HY staat te verbouwen tot kampeerauto. Het 
word camper was nog niet in gebruik. Via 
allerlei ingewikkelde gebeurtenissen die 
uiteindelijk tot ons beider welzijn hebben geleid, 
kwam de wagen in mijn stuurgrage handen.  
     Zomers werd het voltallige gezin ingeladen om 
naar Finland te gaan. Of Denemarken. 

Hongarije. Daar kwamen we nooit, de auto reed 
bijna als vanzelf richting Zuid Frankrijk. 
Dapper beklom de HY de Col d’Allos. Bij de 
afdaling van de Mont Ventoux moesten we met 
z’n allen over het rechter voorwiel plassen om de 
brandende remvoering te blussen. In alle 
zondagsrust zonnebadende Franse heertjes 
kwamen onwillig van hun ligstoelen om de HY 
uit de kiezelbedding van de Loire te  trekken. 
En zo voerde ‘De Bak’, zoals we de auto 
noemden,  ons gedurende decennia langs 
alleraardigste vakantieverhalen.   
     ’s Winters stond hij hoog en droog bij 
schoonvader geparkeerd in de hal waar ’s zomers 
de plaatselijke jeugd bollen pelde. Behalve die 
kerstavond. Ik was lid van een inmiddels 
opgeheven schaakvereniging die huisde in een zaal 
waar nog gerookt kon worden. De aanpalende 
bar was het domein van Toon. Aan z’n getaande 
gezicht te zien, was hij zeeman geweest, of 
gevangenis-bewaarder of chirurg, daar  bleef hij 
onduidelijk over. Elke week had hij een nieuwe 
serie vaak leuke moppen. Deze kerstavond 
trakteerde hij op warme punch. Het bestuur 
trakteerde op een feestelijke simultaan. 
     Het was druk. Zowat alle leden zaten aan. 
Want voor deze avond was grootmeester J.H. 
Donner ingereden. Dat wil zeggen, hij was met 
de bus gekomen. Maar hij was er en liep zijn 
rondjes langs de borden. Tegen hem speelde ik een 
dijk van een partij. In het vroege middenspel kon 
ik een toren winnen. En even later sloeg ik met 
een paard zijn tweede toren. M’n paard werd 
terug genomen. Maar wat wil je, een kwaliteit 
inruilen voor twee torens, ik zat gebamzaaid. 
Tegen een grootmeester.  
     Dat bleek, dat hij grootmeester was. Mijn 
torens kwamen meteen vast te staan, ze werden 
niet eens genomen, de weg naar mijn koning werd 
opengelegd en ik werd uitgebeend.  Aan de bar 
vond ik Toons moppen zomaar niet zo leuk 
meer. Het duurde niet lang, of de grootmeester 
had zijn plicht gedaan. Hij hoefde geen 
concumptie, hij wilde naar huis. “Rijdt de bus 
nog ?” Als oprechte fan bood ik aan naar de 
grootmeesterlijke woning te rijden. Met de bak. 
Het was die keer dat het een echte witte Kerst 
zou worden. Het kwam met grote vlokken.  
     De HY had twee hele kleine ruitenwissers. 
Had ik al verteld dat de vloer uit kierende platen 
bestond ? We begonnen aan een opmerkelijke 
tocht. Donner zat ingepakt in een oude maar 
dikke jas stilzwijgend te rillen. Maar, hij zat 
náást me. Zelden heb ik me zó ‘schaker’ gevoeld. 
Met een paar wel overdachte woorden probeerde 
ik het persoonlijke contact op te warmen. Maar 
de grootmeester wist nog precies hoe onze partij 
was geweest. “U bent thuisschaker zeker ?”  
De klap kwam hard aan. Ik, toenmalig  
vaste invaller in de eerste klasse SGA, ik 
thuisschaker ?  
     Donner heb ik voor zijn deur afgezet. Met 
mijn schaakspel is het nooit meer wat geworden. 
En die kerstnacht voelde mijn bed als een koude 
kribbe. Maar dan zonder gezang. 

A.Th.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur 
Clubavond 

 

Het aantal schakers neemt merkbaar toe. De eerste vijf rondes hadden we nog 

gemiddeld zo´n 22 borden bezet. De laatste weken is meer dan 25 borden echter geen 
uitzondering meer. Dat is natuurlijk goed nieuws, er is volop inloop, maar het doet 

ook een beroep op de beschikbare ruimte, het aantal tafels, de bar, kortom de 

organisatie van de speelavond. In toenemende mate moet er aan de ronde tafels 

worden gespeeld of in de gang richting de bar. Niet iedereen vindt dat even prettig. 

Het bestuur gaat na of en hoe we dit kunnen oplossen. Deze ontwikkeling valt samen 

met een andere.   
     Nu Torendael onderdeel is van  Vivium is er een nieuw management dat bezig is 

met een reorganisatie op de werkvloer, met als gevolg wijzigingen in de inrichting van 

de zaal, de bar en aangepaste  afspraken en regels  rondom ruimtegebruik.  Omdat 

onze vaste contactpersonen bij Torendael zijn vervangen en de reorganisatie ook van 

invloed is op de clubavond  is het bestuur van EsPion voornemens om in januari 

2018 een overleg te plannen  met de nieuwe locatiemanager van Torendael. Doel is 
afstemming van afspraken en inzicht krijgen in de gevolgen van de reorganisatie voor 

onze schaakvereniging op korte en lange termijn. In een volgende editie van BZN  zal 

het bestuur hiervan verslag doen.  

 

Jaarvergadering SGA  

 
Secretaris en voorzitter van EsPion waren maandagavond 27 november aanwezig bij 

de jaarvergadering van de SGA. Voor een kort verslag, zie de rubriek  ‘Nieuws’ op de 

website van de SGA www.sgaschaken.nl  

 

Londen 

 
Achttien leden hebben aangegeven belangstelling te hebben mee te gaan naar Londen. 

Van  acht daarvan hebben ook de partners belangstelling om mee te reizen. Totaal 

betekent dit zesentwintig belangstellenden. Om alle belangstellenden nader te 

informeren zal er in januari voorafgaand aan een clubavond een 

voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd.  

 
Bestuursvergadering EsPion 

 

De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 18 december.  

 
Kerstboodschap van de penningmeester  
 
Alle leden die hun contributie al betaald hebben of daar druk mee bezig zijn: bedankt. 
Alle leden die dit nog niet doen of gedaan hebben : alvast bedankt ! Het nummer bij 
de bank is: NL43 INGB 0006 5284 13 ten name van Schaakvereniging EsPion, 
Amsterdam. 

 
 

 

http://www.sgaschaken.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

en als je zondags niets om handen hebt, kun je altijd nog een potje gaan 

schaken. Want er is niets zo leuk als te proberen of je het werkelijk beter weet 

dan die ander. Of dan al die anderen. Als dat je lukt, mooi toch, prima invulling 

van  de zondag.  En lukt het niet, nou, dan kun je altijd nog doen alsof het maar 

een spelletje is. Troost jezelf met een kop koffie. Koekje erbij ?

 

 

 

 

 



 

 

 

Vier avondjes EsPion  

  

Schaken leerde ik toen ik een jaar of 9 was. 

Een enthousiast familielid waar ik tijdens de 

schoolvakanties vaak mocht logeren, legde 
alles uit over de complexe paardensprong en 

de wispelturige pionnen die recht vooruit 

lopen maar dan weer uitsluitend schuin 

mogen slaan.  

     Op de basisschool had ik in het laatste 

jaar een enthousiaste leerkracht die in de 
klas een schaakcompetitie organiseerde en 

we deden ook mee aan een scholen-

competitie. Als school lagen we er snel uit 

maar ik won steevast alle potjes. Iemand van 

de organisatie gaf mij de tip dat ik daar echt 

wat mee zou moeten doen. Maar helaas, ik 
had in die tijd ook andere interesses en het 

schaken verdween naar de achtergrond.  

     Inmiddels ben ik 31. In de tussentijd is 

mijn enthousiasme voor het spelletje wel 

gebleven maar verder dan een sporadisch 

potje kwam ik al die jaren niet. Dat veran-
derde toen ik op een verloren moment wat 

ronddwaalde op internet en op een schaak-

site uitkwam. Een paar potjes spelen werkte 

aanstekelijk en ik kwam vrij snel tot de 

conclusie dat ik het nog niet ben verleerd. 

     Toch mis ik online de dimensie van een 
echt bord met stukken en een tegenstander 

die je kan aankijken. Zou een schaakclub 

dan iets voor mij zijn? Al vrij snel vond ik de 

website van EsPion en na lang getwijfel of 

dit eigenlijk wel iets voor mij is, heb ik de 

stoute schoenen aangetrokken en ben op 
een donderdagavond naar Torendael gegaan. 

Hoe ik dat beleefd heb valt hieronder te 

lezen, een verslag over vier avondjes EsPion 

vanuit mijn geheel eigen perspectief.  

 

Avond 1, 16 november 
 

Ietwat onwennig stap ik om kwart voor 8 de 

speelzaal binnen. Ik vraag aan de eerste de 

beste persoon die ik tegen kom wie hier de 

baas is, of in ieder geval doet alsof, en wordt 

doorverwezen naar een man in een hoek 
met een laptop voor z’n neus. Dit blijkt 

Harrie te zijn en nadat ik mij heb 

voorgesteld krijg ik wat vragen: Of ik al 

eerder in verenigingsverband heb gespeeld ? 

Nee. Of ik weet hoe ik moet noteren ? Ook 

niet. Harrie kijkt wat bedenkelijk en vraagt 
of ik vanavond wil toekijken of meteen 

meespelen.  

     Ik kom hier om te schaken dus als het 

even kan meespelen natuurlijk. Hij gaat kij-

ken of het mogelijk is om een tegenstander 

te vinden. Ik pak een kopje koffie en 
concludeer dat het er best serieus aan toe 

gaat op zo’n vereniging.  

     Ik heb amper een slok koffie op of de 

enthousiaste voorzitter Raymond komt zich 

voorstellen en geeft meteen een rondleiding 

en een heleboel informatie. Terug in de zaal 
vertelt Harrie enthousiast dat hij een 

tegenstander voor mij heeft kunnen vinden 

maar die is wel wat verlaat. Prima, ik kan dus 

schaken vanavond. Niet veel later spreekt 
Raymond de zaal toe met wat huishoude-

lijke mededelingen en daarna wordt het snel 

stil. Ik kijk wat rond waar ik nu precies in 

terecht ben gekomen. 

     Na een kwartiertje komt Jos binnen en zij 

blijkt mijn tegenstander te zijn. Ik leg uit dat 
ik nieuw ben en nog niet weet hoe ik moet 

noteren. Geen probleem voor Jos en ze stelt 

voor om bij de bar te gaan zitten omdat ze 

die in de gaten moet houden en we 

tegelijkertijd kunnen praten zonder anderen 

te storen. We stellen de stukken op, ik krijg 
een korte uitleg over het noteren en we 

kunnen van start. Het noteren is niet heel 

lastig al vraag ik wel regelmatig om 

bevestiging bij Jos die ondertussen ook om 

de paar minuten iemand van een biertje of 

cola moet voorzien. Zoveel afleiding gaat 
waarschijnlijk ten koste van de concentratie 

en redelijk vlug heb ik Jos verslagen ! We 

spelen nog drie potjes en keer op keer weet 

ik te winnen. De rest van de avond hoor ik 

haar nog wat mokken over die nieuwe 

jongen die niet kon noteren maar wel vier 
keer wint. Sorry Jos ! 

     De bar loopt langzaam vol en ik ontmoet 

daar onder meer Henk die een tas vol 

spullen bij zich heeft die geluid maken of 

licht geven. Hij vraagt zich af of ik weet 

waar dit soort dingen het best verkocht 
kunnen worden. Ik doe wat suggesties maar 

volgens Henk heb ik er weinig kijk op. Een 

schaakclub lijkt mij sowieso niet de meest 

lucratieve afzetlocatie. Ik speel twee snelle 

partijtjes tegen Henk op tijd waarvan we er 

beide eentje winnen.  
     Aan de bar is inmiddels ook Ric versche-

nen. De penningmeester van de vereniging 

maar vooral aanjager van ‘Young EsPion’. Ik 

krijg een uitgebreid verhaal over de 

verjongingsambities van de club te horen en 

als ik zo om mij heen kijk is dat voor de 
toekomstbestendigheid van de club geen 

verkeerde zet. Later op de avond speel ik 

nog twee potjes tegen indeler Harrie. Het 

gaat steeds gelijk op maar Harrie maakt 

beide keren wat foutjes in de eindfase en 

moet twee keer opgeven. Aan het eind van 
de avond deel ik nog even kort mijn 

ervaringen met Raymond en dan is het toch 

echt tijd om naar huis te gaan. Stiekem is het 

best laat geworden. 

 

Avond 2, 23 november 
 

Een week later stap ik Torendael weer 

binnen en zie ik Jos zitten, een bekend 

gezicht dus. Ze wijst mij erop dat ik mij wel 

moet aanmelden als ik wil meespelen vana-

vond. De indeler koppelt mij aan Meindert. 
We zetten de stukken op en het spel kan 



 

 

beginnen. Ik trek met wit een tikkeltje 

opportunistisch ten strijde en creëer meteen 

druk richting zijn koning zonder dat ik daar 

echt iets kan uitrichten. Meindert stuwt z’n 

pionnen op de andere vleugel behendig naar 

voren en eentje lijkt al vrij snel door te 

breken. Ik blokkeer de doorgang met een 

paard. In een poging die daar weg te krijgen 

maakt Meindert een cruciale fout door een 

toren ver naar voren te schuiven met het 

idee dat ik die wel moet ruilen waardoor 
mijn defensie aardig verzwakt. Na diep 

nadenken kom ik tot de conclusie dat ik daar 

nog geen acuut probleem heb en pak met 

een pion een loper die nog aangevallen 

stond. De torens gaan alsnog van het bord 

en ik krijg vervolgens de mogelijkheid wat 
pionnetjes op te ruimen. Niet veel later geeft 

Meindert op. Een pion van mij heeft een 

vrije doortocht en promotie valt alleen te 

voorkomen door een ander stuk te offeren. 

Mijn tweede winstpartij in de competitie is 

binnen ! 
     In de bar ontmoet ik Adrian die net als ik 

voor de tweede avond aanwezig is en ook de 

gemiddelde leeftijd wat naar beneden haalt. 

Hij analyseert nog wat na met z’n tegenstan-

der en daarna spelen we een aantal partijtjes 

waarbij we tijdens het spelen al overleggen 
wat een goede zet zou kunnen zijn.  

     Constantijn (ik had al opgevangen dat het 

de ‘rising star’ van de vereniging is) komt er 

bij staan en geeft aan dat tips geven aan je 

tegenstander tijdens het spel niet handig is. 

Daar heeft hij wel een punt. Later op de 
avond vraagt Constantijn nog naar mijn 

partij. Ik probeer met het notatiebriefje erbij 

het na te spelen maar kom al snel tot de 

conclusie dat ik daarvoor toch echt nauw-

keuriger had moeten noteren. Volgende keer 

beter. 
 

Avond 3, 30 november 

 

Geroutineerd loop ik na binnenkomst naar 

de tafel van de indeler waar deze week 

Harrie weer zit. Hij kent zelfs mijn naam 
nog ! Ik krijg Rob toegewezen als tegen-

stander. Ik herken wel steeds meer gezichten 

maar nog weinig namen en vraag aan 

iemand wie Rob is. Meteen hoor ik om mij 

heen dat ik vanavond flink aan de bak moet. 

Rob is een sterke speler en staat bovenaan in 
de B-poule.  

     We nemen plaats aan een tafeltje ergens 

in de gang niet ver van de bar. Er is wat 

commotie bij verschillende mensen die niet 

kunnen of willen spelen maar wat nu precies 

het probleem is blijft vaag. Laten we ons 
maar op het spel concentreren. Net als 

vorige week speel ik met wit maar ik durf 

toch wat minder opportunistisch te openen. 

Rob ruilt een loper voor een paard waarna ik 

gevoelsmatig ietsjes sterker sta, mede omdat 

ik zijn rokade lang weet te voorkomen. Maar 
Rob staat niet voor niets bovenaan in de B-

poule en neemt langzaam het initiatief over, 

zet mij vast en kan alsnog veilig rokeren. Na 

40 zetten waarin we beide nog twee pionnen 

zagen verdwijnen stelt Rob een remise voor. 

Ik kan niks uitrichten en als ik weiger kan 

Rob het afdwingen met repeterende zetten. 

Mij rest dus niks anders dan in te gaan op 

het remiseaanbod  

     Aan de bar praten we nog wat door over 

schaken en dingen die daar niks mee te 

maken hebben. Ric sluit zich aan en ik krijg 

wat uitleg hoe de competitie precies werkt 
en we discussiëren wat over de zin en onzin 

van het spelen in twee poules. In de 

speelzaal krijgt het tweede team ondertussen 

een geweldig pak slaag. Later op de avond 

raak ik in gesprek met Jaap die voor mij het 

door hem geschreven introductieboekje 
regelt bij Raymond. Jaap blijkt ook 

verantwoordelijk te zijn voor het clubblad 

en omdat ik weet dat het bij zoiets vaak 

lastig is dat vol te krijgen zeg ik toe dat ik 

wel wil kijken of ik een verslagje kan maken 

van mijn eerste stapjes binnen EsPion. We 
spelen nog een potje waarbij de scherpte aan 

beide kanten ver te zoeken is en ik moet 

uiteindelijk opgeven. Ook deze avond is het 

weer behoorlijk laat geworden. 

 

Avond 4, 7 december 
 

Het begint al een beetje routine te worden, 

schaken op donderdagavond. Ik meld mij 

weer bij de tafel van Harrie die vraagt of er 

met mij al is gesproken over een lidmaat-

schap. Dit is al de vierde avond op rij en wat 
mij betreft mogen er nog wel meer volgen. 

Ik informeer hoe het een en ander werkt en 

besluit lid te worden door meteen het aan-

meldformulier in te vullen. EsPion heeft er 

een nieuw lid bij ! Om 8 uur stipt Raymond 

dit nog even aan in zijn welkomstpraatje en 
dan is het tijd voor het serieuze werk.  

     Met zwart mag ik het opnemen tegen 

Cor, de nr. 2 van de B-poule. Na een weinig 

verheffende beginfase weet ik met een paard 

een pion te veroveren waarna datzelfde 

paard als een soort kamikaze behoorlijke 
positionele schade aanricht. Niet dat het 

verdere stukkenwinst oplevert maar Cor kan 

niet meer rokeren en dat geeft mij de 

mogelijkheid de druk flink op te voeren. 

Nadat ik een paard van het bord heb 

geschoven en Cor ook z’n dame gaat kwijt-
raken kan hij niets anders meer doen dan 

opgeven. De ongeslagen status is behouden ! 

     In de bar praat ik nog wat na, kijk naar 

wat vluggertjes en speel er zelf ook nog een 

paar met wisselend resultaat. En voor ik het 

door heb is het alweer tegen twaalven en 
komt ook aan deze leuke avond bij EsPion 

een einde. 

 

Tot een volgende donderdag ! 

 

Johan Metz 
- o – 0 – o – 



 

 

English ? Yes, please !
 
Deze maanden dringt het Engels zich op. 

Juist bij een ogenschijnlijke doorbraak in de  

Brexit-onderhandelingen is er een  stijgende  

behoefte aan een Engelse opening. 

Het wordt steeds duidelijker dat de Brexit-

onderhandelingen alles in zich hebben om 
vast te lopen en wachten op een opening.  

     Dat de onderhandelaars geen gebruik 

maakten van de vele mogelijkheden van de 

c4 opening van het Kees Besselinktoernooi 

is dan ook spijtig. 

     Wellicht kan een doordachte EsPion-
invasie in Londen het tij alsnog doen keren. 

Het doordenken begint dit keer bij Wikipe-

dia dat leert dat er na 1. c4 drie veel gespeel-

de antwoorden zijn. 

     Er zijn 6 bekende varianten met 1. ... c5,  

12 varianten met 1. ... e5 en 8 met 1. ... Pf6. 
Daarnaast komen er nog vijf andere redelijk 

speelbare reacties voor, benevens drie 

gambieten (met 1. ... b5, 1. ... e6 en 1. ... g5). 

En tot slot is er de Adorjánverdediging met 

1. ... g6. 

     Uiteraard ging de redactie op zoek naar 
onze nationale trots, naar partijen waar een 

Nederlander een Engelsman verslaat met de 

Engelse opening. Jan Timman misschien ? 

Hij opende voor zover bekend nooit met  

c4. Hij liep er natuurlijk wel tegen aan. Dit 

speelden Tony Miles en Jan in 1984 tijdens 
het toernooi van Reggio Emilia. 

 

     Miles-Timman 1. c4 e5, 2. Pc3 Lb4, 3. 

Db3 La5, 4. Da3 Lxc3, 5. Dxc3 De7, 6. b4 

Pf6, 7. Lb2 d6, 8. g3 O-O, 9. Lg2 Pc6, 10. 

Pf3 Lg4, 11. b5 Pd8, 12. O-O Pe6, 13. h3 
Lh5, 14. De3 Tfe8, 15. Ph4 Tab8.  

     De opening is achter de rug. De pion op 

a7 lijkt en prise te staan, maar blijkt na Pc5 

te giftig. Het lijkt allemaal redelijk gelijk.  

 

 
  

Het gaat verder met 16. Tae1 Pd7, 17. De4 

Pdc5, 18. Df5 g5, 19. g4 Lg6, 20. Pxg6 
hxg6, 21. Dc2 Pf4, 22. e3 Pfd3, 23. Ta1 

Df6, 24. a4 Pxb2, 25. Dxb2 a5, 26. bxa6 

bxa6, 27. Dc3 Tb3, 28. Da5 Tb6. 
 

 
 

 
 
De witte Dame komt hier wat buiten spel te 
staan en zal onder ongunstige omstan-
digheden moeten worden afgeruild. 
      27. Dc3 Tb3, 28. Da5 Tb6, 29. Tad1 e4, 
30. f3 Pb3, 31. Dc3 Dxc3, 32. dxc3 Pc5, 33. 
a5 Tb3, 34. fxe4 Txc3, 35. e5 Txe5,. De 
eerste materiële winst. Dan volgt nog 36. 
Ld5 Pe6, 37. e4 Pf4, 38. Tb1 Pxd5, 39. exd5 
Txc4 en dan, met het verlies van de tweede 
pion heeft wit niets meer om voor te spelen. 
0-1. 
     Ik kon niet zo snel een mooie 1.c4-partij 
van Euwe vinden tegen een Engelsman, wel 
een tegen iemand van de Faeröer die 
speelde voor een Deense club, John 
Rodgaard. John waagde het in 1980 tijdens 
een Europa-cupwedstrijd. Euwe was al 79 
maar won. Het jaar erop overleed de oude 
Max. 
     Ook Donner ontkwam er niet aan af en 
toe 1. c4 tegen zich te krijgen. In 1963 kreeg 
hij 1. c4 van Botwinnik. Hij kreeg het ook 
voor zijn kiezen. De Rus won in 31 zetten. 

 

Redactie 

- o – 0 – o – 

 

Notulen van de ledenvergadering 

van 21 september 2017 

 

De hoogtepunten van het verenigingsjaar 

zoals op de avond van de 21ste september 

in spraak en tegenspraak geuit en zoals ge-

vat in het verslag van de secretaris zullen te 

lezen zijn in een van de komende uitgaven. 

 
- o – 0 – o - 

 

Vrijdag 19 januari 2018 
 

Over een komende uitgave gesproken, kopij 

voor de eerst volgende s.v.p. uiterlijk vrijdag 
de 18e januari bezorgen bij redactie van dit 

blad: redactie@espion.amsterdam. 

 

 
 

 
 



 

 

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

Maandag 13 november gaat ons eerste team 

op weg naar een oorwassing.  6 - 2. 

 
Tegen Laurierboom-Gambiet 2 
Vincent van den Eijnde   ½ 

Dick van der Eijk ½ 

Roland Wastiaux 0 

Rudolf van Velden 0 

Léon de Zwart 0 

Eric Junge 0 

Willem Alpherts 0 
Pieter Pelleboer 1 

 
Op donderdag 7 december wordt thuis slag 
geleverd. Maaar niet geslagen. 2½ - 5½. 
 
Tegen Caïssa 6 
Vincent van den Eijnde   ½ 

Dick van der Eijk 1 

Rudolf van Velden 0 
Roland Wastiaux 0 

Léon de Zwart 0 

Eric Junge 1 

Pieter Pelleboer       0 

Willem Alpherts 0 

 
EsPion 2 

Dinsdag 31 oktober. Het wordt een mooie  

uitwedstrijd. 2 – 6. 

 
Tegen WSC 1 
Henk Enserink  1 
Peter Urbanus  0 
Mart Ran  ½ 
Frans Kerkhoff  1 
Constantijn Dekker 1 
Harrie Boom  ½ 
Bram van der Vegt 1 
Marcel Kusse  1 
 
Thuis op donderdag 30 november zijn de 
kansen pijnlijk gekeerd. 1 – 7. 
 
Tegen VAS 4 
Henk Enserink  0 
Peter Urbanus  0 
Mart Ran  0 
Frans Kerkhoff  0 
Constantijn Dekker 0 
Harrie Boom  0 
Marcel Kusse  ½ 
Bram van der Vegt ½ 
 

 EsPion 3 

Donderdag 16 november wordt het thuis-

voordeel keurig benut. 5 – 3. 

 
Tegen Chaturanga 2 

Harold van der Laan 0 

Ron van Leeuwen ½ 

Frank Steensma 0  

Tim van Daalen 1  

Pieter Kok ½ 
Ton van den Eyden 1 

Ric Wieringa 1 

Alfred Vellekoop 1 

  

EsPion 4  
Het is donderdag 23 november.  Het vierde 

is gastheer. Wat een onhaal: 2 – 6. 

  

Tegen ENPS 6  

Cor Bergveld 0  

Raymond Altman 0 
Mick Vaassen 1 

Jos Hillebrand 0 

Jan Fikkens  1 

Ruut Keijzer  0 
Jaap Rietveld            0  

Michael Jay            0  

 

- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.amsterdam 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:penningmeester@espion.amsterdam
mailto:redactie@espion.club

