
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Indische opening 

 
Ook de liefde van een schaker gaat door de 
maag, moet Raymond Altman gedacht heb-
ben. Dagen van te voren begon hij al te  ko-
ken. Zijn Indische rijstafel werd uitbundig 
samengesteld. En ingepakt. Want zondag de 
zevende januari moest er worden uitgepakt. 
En opgediend. 
     In de meer dan 100 jaar oude zeilklipper 
Twee Gebroeders kwamen die dag verte-
genwoordigers van al onze vier teams bij 
elkaar. Zestien man in totaal. Om te eten, te 
schaken, te drinken, te zomaar te doen. De 
ambiance van het schip gaf daar een speci-
aal accent aan. Scheeps, zogezegd. 
     De klipper is mooi omgebouwd en inge-
richt voor dagtochten over het IJselmeer en 
meer. Lekkerlijk voor Pampus gaan, paling 
eten in Volendam, een zomeravond uit 
zeilen met een barbecue toe ?  
     De Twee Gebroeders ligt klaar  voor een 
uitgebreid programma, watertand rustig 
mee op www.tweegebroeders.nl. 
     Reder, eigenaar en schipper Alfred 
Vellekoop bood de boot voor dit keer gratis 
aan. In haar thuishaven Muiden. Raymond 
mocht er voorzichtig zijn eigen rechauds 
over de loopplank dragen. Tijdens de eerste 
drie ronden schaken stonden ze nogal 
uitdagend te pronken, zo van “zie maar dat 
je krijgt wat ik heb”. Pas na zessen lukte dat. 
Het was veel en goed. Aangevuld met gulle 
drank uit het kombuis.  
Vandaar dat alle varianten op wat anders 
een fatsoenlijke opening geweest zou zijn in  
de schaakronden daarna terecht onbekend 
dienen te blijven als De Indische Opening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sterk ingekorte blijde boodschap 
Hier een bericht van een oude bekende, die 
sinds 2012 zijn heil heeft gezocht op zijn 
geboorte-eiland Texel, waar hij zich heeft 
aangesloten bij de plaatselijke schaakclub 
En Passant, die in Noord Holland eerste 
klasse onderbond NHSB speelt.  
     De hartelijke groeten aan ex-Pionleden 
(dan volgt een opsomming van vele namen 
- red.). “Met Geert jaarlijks in januari mee-
rijden naar Tata Steel Chess toernooi in 
Wijk aan Zee en Koningsbier drinken in dat 
schaakcafé op de hoek naar het strand 
toe… Ik was meer dan twintig jaar team-
leider van De Pion 3, 4 en zelfs 5 en kreeg 
wegens dat heuglijke feit van toenmalig 
redacteur Jan Roosendaal en Carin Giesen 
zowaar 20 kaarsjes voor een kindertaart! 
Die zijn uiteraard in de vuilnisbak verdwe-
nen… Teveel eer !“ 
 

Co van Heerwaarden 
 

- o – 0 – o - 
 

Nieuwe Traditie ? 
 
Gefeliciteerd Roland. Je bent onze winter-
kampioen. Voor de derde keer in vier jaar.  
Het begint al bijna gewoon te worden. 

Dit exemplaar is bestemd voor:  
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EsPion 4 – Amsterdam West 10, 11 januari 2018
 

Ook deze avond hoorde ik van een aantal 

tegenstanders weer hoe wij het getroffen 

hebben met deze locatie. Ik denk dat ik 
namens velen van EsPion spreek als ik zeg 

dat wij dat beamen. 

     Echter, Torendael – nu onderdeel van 

de Vivium Zorggroep - richt zich in de na-

bije toekomst uitsluitend nog op mensen 

met dementie. 
     Dat vraagt van ons ook enkele aanpas-

singen. Zo kennen we nu allemaal het deur-

beleid: alleen wij of onze bezoekers mogen 

met behulp van de deurpas naar buiten. 

Verder mogen wij vanzelfsprekend niemand 

ter wille zijn, het is immers vaak niet te 
herkennen wie bewoner of bezoeker van 

het verpleeghuis is. 

     Maar de zorg die ons betreft gaat verder.  

Enkele bewoners raken bijzonder geïnteres-

seerd als ze zo een gezellige groep mensen 

in hun eetzaal zien, wellicht is het aan de 
bar zelfs nog gezelliger. Ook moeten we 

niet gek opkijken als iemand slechts gekleed 

in nachtgewaad de boel komt verkennen of 

simpel is verdwaald. 

     Wij kunnen dat negeren maar ook met 

zachte hand de dames – meestal dames - of 
heren op de juiste weg terug begeleiden. 

     Deze vriendelijke zorgservice viel mij 

vier maal ten deel toen wij 11 januari onze 

externe wedstrijd speelden. Ik moet toege-  

ven, vaak zoek ik de confrontatie zelf als 

eerste op. Ervaring heeft geleerd dat hoe 
langer je wacht, hoe lastiger het wordt en 

een adequate reactie van de avondzorg is 

ook niet altijd te verwachten. 

     Zo hadden we deze avond tot drie maal 

toe dezelfde dame die per se de bar wenste 

te bezoeken, en toen dat eindelijk onmoge-
lijk bleek, met een sigaretje wel genoegen 

wilde nemen. Toen ook dat niet kon werd 

het verzet krachtiger. Uiteindelijk was haar 

derde bezoek het laatste voor die avond. A 

tough lady. 

     Nu we goed zullen beseffen wat de aard 
van de aandoening van de bewoners is, 

moeten we met meer bezoeken als deze 

rekening houden. Wellicht dat het bestuur 

daar nog eens op terug komt. 

     Mijn voorstel is echter om net zoals 

voor de bar een dienstrooster van te maken. 
Zo weten we precies wie er die donderdag 

avond zijn/haar charmes mag gaan inzetten. 

Vereiste eigenschappen geduld, begrip, 

onverzettelijkheid en geen strafblad. Daar  

dient wel een fikse beloning tegenover te 

staan, hoger dan die van bardienstmedewer-
ker.  Ik stel voor een extra half punt boven 

het die avond behaalde. Zo krijgen we 

vanzelf een rij van geïnteresseerden. Ad en 

Harrie kunnen nog wel een kolommetje 

toevoegen voor deze activiteit in het 

resultatenoverzicht en het zal ons bij 
Torendael extra geliefd maken. Wellicht 

onmisbaar. 

 

 

Nu konden de dames wat mij betreft niet 

vaak genoeg komen die avond want ik was 

na enkele zetten reeds klaar. 
     Bij dit lange epistel hoort natuurlijk een 

diagram en waarom zal dat niet uit mijn 

partij afkomstig mogen zijn: 

Jo van de Berg – Robert 

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Nc3 

Nxe4 5. Bxf7+ Kxf7 6. Nxe4 d5 7. Ng3 h6 
8. O-O e4 9. Ne1 g6 10. d3 Bd6 11. dxe4 

dxe4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit gerommel van zwart staat wit 

natuurlijk wel wat beter. (Dd5+ of Le3), 

maar op mijn niveau kan dat gerommel ook 

resultaat hebben. Oftewel, wat moest wit 
níet doen maar deed hij echter wel…  

     Enfin, na enkele minuten kon het bordje 

1-0 in de ladder worden geschoven. Bram 

had ons al optimistisch ‘gewaarschuwd’: dit 

wordt een makkie. (dit is immers het laagste 

team van Amsterdam West, wij trouwens 
ook van Espion…). 

     Jos speelde weer eens soepeltjes tot aan 

het middenspel. De dame van de tegenpartij 

verdween in de doos geruild tegen twee 

lichte stukken. Toen het juist leek crescendo 

te gaan schoot Jos zijn pionnen als losse 
flodders naar voren. Ongedekt, dat dan 

weer wel. En zodoende liep het allemaal 

weer anders. Mat. 0-1. 

     Nog voor 10 uur waren Cor, Mick en 

Jan al in een eindspel verwikkeld. Jan bood 

remise aan maar zijn tegenstander speelde 
liever door. Een uur later werd ’t alsnog 

remise. 

     Ondertussen had Michael Jay het heel 

lang volgehouden geen enkel stuk te laten 

slaan, maar had helaas ook niets van de 

tegenstander bemachtigd. Beide heren had-
den een gelijke rating dus het spande er om. 

Michael had zijn stukken iets te klem gezet 

en kon uiteindelijk niet meer bewegen. 

Helaas 0-1. 

     Mick doet dan wat hij extern wel en 

intern niet doet: winnen. 1-0 
Tussenstand Mieke? 2 ½ - 2 ½  

Cor heeft veel naar Robert gekeken en 

daagt zijn tegenstander (koning-dame) uit 

om hem (koning-pion) maar mat te zetten. 

 



 

 

 

Zo’n koppige houding is een psychologisch 

voordeel voor de verdediger. Het moet toch 

lukken dacht de aanvaller, nou mooi niet, 

drie maal zelfde stand op bord: remise. Het 

wordt dus geen makkie ! 

     Kunnen we nog wel winnen in deze ge-

lijke stand met nog 2 partijen te gaan ?  De 

partij van Raymond werd door omstanders 

omschreven als een typische ‘Raymond-

stelling’ wat dat ook moge zijn. Onduidelijk 

of een van beide winst zou kunnen behalen 
totdat Raymond paarden in zijn stelling toe 

liet. Dat zag er plots minder gelukkig uit. 

     Echter, ondertussen. De partij van de 

avond wat mij betreft. Niet met de meeste 

omstanders en zeker niet na wat aanvanke-

lijk een blunder leek, was voor mij het ge-
vecht van Ruut. 

     Het moment van de blunder, vergissing 

klinkt eigenlijk beter, ontstond na 15 minu-

ten bedenktijd. De koning kon ter voorko-

ming van mat nog naar 2 velden. En dat 

zou zeker geen slechte stelling opleveren. 
Het besluit van Ruut was echter radicaal en 

volkomen onverwacht. Hij ruilde zijn enige 

toren tegen het paard dat mede verantwoor-

delijk zou zijn voor het mat. Na ruil had nu 

de tegenstander een toren en Ruut een 

loper. Kon dat nog wat worden ? Ja, niks 
was er te merken van een inzinking, geen 

gefluit of gezang: in opperste concentratie 

bracht Ruut zijn pion tot promotie waar zijn 

tegen-stander het punt – vermoed ik – 

eigenlijk al had gerekend. 1-0 en de stand 

was nu 4-3. 
     Snel richting bord van Raymond waar 

beide spelers nog maar weinig minuten be-

denktijd over hadden. Henk als wedstrijd-

leider bevestigde dat de teamcaptain met 

het oog op de stand een opmerking mag 

maken over die stand en mag adviseren 
remise aan te bieden. 

     Het juiste moment kiezend - Raymond 

sloeg net een pion - opperde ik deze remise. 

Raymond: “Remise ? Dat neemt hij toch 

nooit aan”. Robert: “Aanbieden als je aan 

zet bent Raymond !”. Maar dat was niet 
nodig de tegenstander stak zijn hand uit en 

met veel plezier deelden zij het punt. Later 

bleek dat ze elkaar goed kennen van de 

schaaktraining van Eddy Sibbing. Welnu, 

gewonnen. 4½ - 3½. 

     Toch daarna ook eigenlijk weer verloren. 
Want een aantal van mijn teamgenoten 

beriep zich een voor een op versleten heu-

pen en andere kwalen en zo waren het weer 

dezelfde mensen (ook van buiten het team) 

die tafels herschikten. 

     Om de dag met vreugde en vrolijkheid te 
eindigen: Roland was niet meer in te halen 

en werd ter plekke als kampioen geprezen. 

Dat werd beantwoord met een dronk 

namens Roland voor allen. 

Robert 
 

-  o  –  0  –  o  -

Start youngEsPion 
 

Als kersvers lid van de vereniging ben ik 

amper een week later al uitgenodigd voor de 

eerste bijeenkomst van youngEsPion. Voor 

wie het nog niet weet: het initiatief van de 
vereniging om het schaakniveau van jonge 

en/of potentierijke spelers naar een (nog) 

hoger plan te tillen. We zijn thuis welkom 

bij clubkampioen Roland om wat extra 

kennis op te doen met als thema: 'van 

middenspel naar eindspel' en 'hoe win ik 
een gewonnen staande partij van Eugen'. 

     Ik onderschat bij vertrek hoe hard het 

regent en alhoewel het niet eens zo gek ver 

is, arriveer als een verzopen katje bij 

Roland. Eugen is er al, 'taxi' Ric met 

Constantijn volgen niet veel later en 
uiteindelijk druppelt (letterlijk) ook Tim 

binnen zodat we compleet zijn voor 

vanavond. Roland had gevraagd vooraf wat 

partijen door te mailen om als input  te 

dienen en we zetten de eerste stelling op. 

     We discussiëren er lustig op los. Ik merk 
dat het mij af en toe wat moeite kost de 

discussies goed te volgen. Een aantal 

basisprincipes zoals wat een sterke loper is 

of het voordeel van twee verbonden torens 

op de achterste lijn zijn mij niet meteen 

duidelijk. Extra handicap is ook dat als 
iemand het over g5 heeft het even duurt 

voordat ik doorheb over welk veld het gaat, 

wat extra lastig is met een bord zonder 

letters en cijfers aan de zijkanten. Ondanks 

dat haal ik wel het een en ander uit deze 

avond.  
     Belangrijke les: bij materieel overwicht, 

ook al is het maar een enkele pion, als het 

even kan zoveel mogelijk stukken ruilen 

zodat dat overwicht relatief waardevoller 

wordt. In no-time is het een uur of elf dus 

hoogste tijd om afscheid te nemen. Roland, 
bedankt voor je tijd, gastvrijheid en 

deskundigheid ! 

     Een dag later kan ik op de clubavond de 

opgedane kennis meteen in de praktijk 

brengen tegen Jan Koolstra. Ik weet wat 

lichte chaos te creëren in zijn stelling maar 

kom er niet echt doorheen. Jan is niet onder 

de indruk, laat mij de foutjes maken en doet 

vervolgens de goede zetten. Voor het eerst 

in de interne competitie moet ik mijn 

tegenstander feliciteren met de overwin-

ning.  
     Aan de bar analyseer ik met Jan de partij 

nog uitgebreid na en het wordt mij wel 

duidelijk dat ik op sommige momenten 

vooral meer tijd de tijd had moeten nemen 

om tot een betere zet te komen. Wederom 

een leerzame avond voor mij dus ! 
 

Johan Metz 

 
Agenda youngsters t/m februari 

Voortgangsgesprekken met coördinator. 
Start stappenplan KNSB. 

Spaanse opening 
   Avond met de clubkampioen



 

 

 

Tata 2018, editie 80 

De sportfoto van woensdag 17 januari 2018 
 
Afgelopen vrijdag startte het tachtigste 

Hoogovenschaaktoernooi, thans Tata Steel 
Chess Tournament geheten. Bent Larsen zei 

dat gewone mensen Napels moeten zien 

alvorens te sterven, maar dat voor schakers 

het hoogst nastreefbare is om vóór dat 

fatale moment Wijk aan Zee te winnen.  

     Winst in een meestergroep zit er voor 
ons EsPionezen niet in, maar in de wat 

lagere regionen willen de diverse leden en 

oud-leden zich nog graag met de rest van de 

schaakwereld meten. 

     Bij de weekendvierkampen troffen we 

dit jaar Raymond Altman (in 7T, Elo 1424) 
en Eugen Merkul (in 7V, Elo 1428) achter 

de borden. Beiden scoorden eerst twee 

nullen en wonnen de derde partij. TPR 

Raymond 1401, TPR Eugen 1376. Oude 

bekende Klaas Been scoorde ook 0-0-1, 

maar zijn TPR van 871 was diep onder zijn 
1567 Elo.  

     Bij de dagvierkampen deed Klaas het 

nog minder: 0-0-0. Mick Vaassen gaf hier 

het goede voorbeeld: hij bleef ongeslagen in 

7Q: 1-½-½ en een keurige tweede plaats 

met een TPR van 1627 (Elo 1407). 
Ondergetekende kopieerde in 7N de score 

van Raymond Eugen en Klaas: 0-0-1, TPR 

1530, Elo 1404. Hugo Cassimonin 9F: 0-0-

1, Johan de Lange in 6P: ½-½-½. 

De tienkampers gingen afgelopen vrijdag 

van start: Harrie Boom groep 4, Henk 
Enserink groep 5, Marcel Kusse groep 6 en 

Geert Renkema groep 8. De oude bekenden 

zijn Chris Alberti(groep 4), Wim Brouwer 

(groep 3), Frits Veenstra (groep 5), weder-

om Klaas Been (groep 6) en Boor Fekkes 

(groep 7). Je kunt hen dagelijks rond 8 uur 
volgen:  

https://www.tatasteelchess.com/players/a

mateurs/tournaments/2018/players/nine-

round/ 

tom kooij 

- o – 0 – o - 

want ik wil al een tijd lang gewoon graag weer 

een keer tegen Gerard D. spelen. Dat mag je 

gerust gek vinden. Maar dat met Gerard is 

voor mij iets, ja, ik kan het ook niet goed 

uitleggen, hij is voor mij een tegenstander 

waarmee het zomaar extra spannend is. Of zo. 

Alleen kwam het er maar niet van, door die 

poule-indeling, weet je wel. Tegen jou wil ik 

ook wel, hoor. Zeker wel. Maar toch. 

     Nou, laatst was het zover. Eindelijk, ik 

had nota bene wit. En het wèrd spannend. Ik 

probeerde m’n stukken zo actief mogelijk te 

maken. Niet grofstoffelijk aanvallen maar 

kalm en gedegen opbouwen. Met de lopers in 

een mooie batterij. En de paarden zo 

beweeglijk als horzels. Gerard had het 

allemaal in de smiezen, pareerde elke nieuwe 

optie. En ik maar proberen. 

     Dertig zetten lang draaien onze stukken 

verstrengeld als in een tango om elkaar heen. 

En dan, zoals we daar bewegen, plotseling  

heb ik de langverbeide winnende combinatie. 

Eindelijk, eindelijk. Kletsbangboem over en 

uit. 

     Het enige was dat ik dat pas een dag later 

ontdekte, in samenspraak met Fritz. Gerard, 

ik kan nu alleen nog maar hopen op de 

volgende keer, als de poule-indeling het toestaat, 

weet je wel.    

A.Th. 

- o – 0 – o - 
 

Wie schrijft, die blijft. 
Zet je idee, mening, verslag, verhaal of 

zomaar vingeroefening in Word en stuur dit 

vóór 24 februari naar redactie@espion.nl. 
Alvast dank dank dank.

mailto:redactie@espion.nl


 

 

 

De Wijnwedstrijd 
                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

De periode tussen Kerst en Oud & Nieuw 

is altijd een beetje speciaal. En wat doe je 

dan als schaakvereniging met een clubavond 

in die periode? Een speciale wedstrijd uiter-

aard: de Wijnwedstrijd. Als nieuwbakken lid 
ben ik reuze benieuwd naar dit spektakel en 

ruim op tijd loop ik die donderdagavond 

Torendael binnen waar al twee volle tafels 

met flessen wijn en sapjes staan opgesteld.  

     Harrie deelt scorekaarten uit en als 

iedereen wel zo'n beetje binnen is vertelt 
Raymond wat de bedoeling vanavond is. De 

eerste regel op de scorekaart komt uit een 

puntentombola. Ric laat iedereen een briefje 

trekken uit een mand waar punten op staan. 

Ik heb geen gelukkige hand en begin met 

een 2, om mij heen zie ik mensen veel 
hogere punten noteren. Verder staan er nog 

vier regels op de kaart die verschillende 

varianten aanduiden. 

     We beginnen met Spion-schaak. Hierbij 

mag je één stuk vooraf aanduiden als extra 

dame die haar ware aard pas hoeft te 
onthullen op het moment dat ze iets doet 

wat alleen een dame mag doen. Ik mag het 

opnemen tegen Ad. Mij lijkt het logisch een 

pion te gebruiken. Bij een ander stuk speel 

je uiteindelijk dus met een toren/paard of 

loper minder en een pion zorgt waar-
schijnlijk voor het maximale verrassings-

effect. Mijn Spion-dame rukt meteen op 

maar komt al snel in een benarde positie te 

staan waardoor ze haar ware aard moet 

onthullen en niet veel later sneuvelt. Ook 

Ad heeft voor een pion gekozen maar geeft 

ook zijn extra dame op een knullige manier 

cadeau. We spelen zonder “spionnen” met  

 

 

 

 

beide evenveel materieel door maar een 

winnaar komt er niet. Op het bord naast 

ons heeft Ron met wit tegen Bram een 

sublieme demonstratie gegeven hoe je deze 
variant snel kan winnen: de pion op f2 aan-

duiden als spion, loper naar c4 manoeu-

vreren en dan met de Spion-dame toeslaan 

op f7. 

     Tijd voor ronde 2: We gaan in duo's 

spelen tegen een ander duo waarbij er om 
en om gezet moet worden zonder team-

overleg. Met kompaan Michaël mag ik het 

opnemen tegen Bram en Roald.  

   Michaël en ik voelen elkaars bedoelingen 

goed aan en we spelen een solide partij. 

Roald gaat vervolgens in de fout door een 
paard voor een ander paard te zetten 

waardoor deze niet meer gedekt staat. Dat 

buitenkansje laat ik niet liggen en er ontstaat 

meteen een vork waarbij de koning schaak 

komt te staan en we een ongedekte loper 

kunnen veroveren. Michaël ziet dat laatste 
echter over het hoofd maar we staan alsnog 

gunstig genoeg om de partij snel naar ons 

toe te trekken. Leuke variant ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na deze twee rondjes is het tijd voor een 

pauze. De champagneglazen worden gevuld 
en Raymond spreekt mooie woorden uit 

over de vereniging en haar leden. Daarna 

volgen de laatste twee rondes waarin we 

gaan schaken met afwijkende beginopstel-

lingen op de achterste rij. Ik mag het twee 

keer opnemen tegen Bram. In de eerste 
partij gaat mijn hebberige dame een pion 

ophalen maar dat geeft Bram de moge-

lijkheid haar klem te zetten en zo mijn 

winstkansen te minimaliseren. Ik hou het 

nog wel even vol maar uiteindelijk weet 

Bram mij mat te zetten. De tweede partij is 
veel gelijkwaardiger maar nu maakt Bram de 

foutjes en kan ik toeslaan.  

     Wie deze avond de meeste punten heeft 

gescoord? Ik weet het niet meer en dat is 

ook eigenlijk helemaal niet relevant op een 

avond als deze. Ik heb in ieder geval geno-

ten en ben met een mooie fles wijn naar 

huis gegaan. 

Johan Metz 

 

- o – 0 – o - 

 

 



 

 

 

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

Het werd een korte en waarschijnlijk ook 

hoognodige winterslaap. Maar op 8 februari 

mag het team weer wakker en wel aantreden 

tegen koploper ENPS 2. Levert dit keer het 

thuisvoordeel misschien iets op ? 
 

EsPion 2 

Dinsdag 14 december zaten de pepernoten 

in een uitwedstrijd nog in de weg. 6 - 2. 

 
Tegen Amsterdam West 5 
Henk Enserink  0 
Peter Urbanus  1 
Ron van Leeuwen  0 
Frans Kerkhoff  0 
Constantijn Dekker 0 
Harrie Boom  0 
Bram van der Vegt 0 
Marcel Kusse  1 
 
Woensdag 10 januari blijkt ook Uithoorn 
een brug te ver. 4½ - 3½. 
 
Tegen De Amstel 3 
Henk Enserink  0 
Peter Urbanus  1 
Mart Ran  ½ 
Frans Kerkhoff  0 
Constantijn Dekker 0 
Harrie Boom  1 
Bram van der Vegt ½ 
Marcel Kusse  ½ 
 

Donderdag 1 februari wordt het in eigen 

huis flink aanpoten tegen ENPS 3. 
 

 EsPion 3 

Dinsdag 12 december gaat het in de kelder 

van Huize Lydia gelijk op. 4 - 4.  

 

Tegen Caïssa 9 
Harold van der Laan ½ 

Frank Steensma 0  

Pieter Kok 1 

Tim van Daalen 0  

Ton van den Eyden 0 

Alfred Vellekoop 1 
Ric Wieringa 1 

Jaap de Kreek       ½ 

 

Op 22 februari komt koploper Amsterdam 

West 7 op bezoek. 

 
EsPion 4  

15 december is het Muiderwinst. 3½ - 4½. 

  

Tegen MSK 2  

Robert Schalekamp 0  

Raymond Altman 0 
Cor Bergveld 1  

Jacques Koolstra 1 

Mick Vaassen 1 

Ruut Keijzer ½ 

Jan Fikkens  1 
Michael Jay             0 

 

Donderdag 11 januari zijn thuis de messen  

geslepen. 4½ - 3½. 

 

Tegen Amsterdam West 10  

Robert Schalekamp 1  
Raymond Altman ½ 

Cor Bergveld 0  

Mick Vaassen 1 

Jos Hillebrand 0 

Jan Fikkens ½ 

Ruut Keijzer 1 
Michael Jay             0 

 

Donderdag 8 februari mag het vierde team 

aan tafel bij Oosten-Toren 4. 

 

- 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 
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