
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de ALV van september 2017 heb ik 

kort wat verteld over de ophanden zijnde 

wijzigingen in de KNSB-competitie en de 

verhouding met de SGA-competitie. Hier 

ga ik er wat dieper op in. Voor de goede 
orde geef ik eerst de huidige situatie weer 

alvorens in te gaan op de wijzigingen en de 

mogelijke gevolgen. 
                
De huidige KNSB-competitie 

 

De KNSB-competitie heeft een piramide-

opbouw. Bovenaan staat de meesterklasse, 

daaronder twee eerste klassen, vier tweede 

klassen en acht derde klassen. Elke klasse 

bestaat uit tien teams, dus er worden negen 
rondes gespeeld. Deze vinden plaats op 

zaterdagmiddagen. Het speeltempo is daar-

bij veertig zetten in anderhalf uur, daarna 

een half uur extra, met dertig seconden 

toevoeging per zet vanaf zet één. Er wordt 

naar gestreefd de klassen regionaal in te 
delen. In de praktijk ziet men dat clubs uit 

de SGA in de derde over een aantal klassen 

verdeeld worden en dan ingedeeld zijn bij 

clubs uit Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Utrecht, maar een enkele keer ook verder. 

 
De huidige SGA-competitie 

 

De regionale bonden die de KNSB vormen, 

zoals de SGA, hebben  elk hun eigen com-

petitie. De manier waarop die is ingericht 

verschilt per bond. Zoals we allemaal weten 
worden de wedstrijden in de SGA-com-

petitie gespeeld op de clubavond van de 

thuisclub, met een speeltempo van ander-

half uur met 15 seconden toevoeging per 

zet. 

             
Verbinding 

Essentieel voor dit verhaal is dat de KNSB-

competities en de regionale competities met 

elkaar verbonden zijn. Het team dat de 
hoogste klasse van de regionale bond wint 

promoveert naar de KNSB-competitie (niet 

voor niets heet de hoogste klasse meestal 

promotieklasse), terwijl de laagste teams uit 

de derde klasse KNSB degraderen naar hun 

regionale bond. 

     Deze verbinding heeft twee in het oog 

springende gevolgen. Ten eerste wordt het 

als competitieverstorend ervaren als een 

speler in zowel de KNSB- als een regionale 

competitie speelt. Daarom zijn er regels die 

erop neerkomen dat wie in de KNSB-com- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

petitie speelt niet in een regionale compe-

titie mag spelen en wie in een regionale 

competitie speelt beperkt mag invallen in de 

KNSB-competitie. Ten tweede staat de 

KNSB-competitie boven de regionale com-
petitie en is een zekere speelsterkte nodig is 

om de KNSB-competitie te bereiken.   

     Teams in de derde klasse KNSB hebben 

doorgaans een gemiddelde rating van 1950-

2000. Voor de meeste schakers is een 

‘KNSB-speler’ dan ook synoniem aan een 
‘sterke speler’. 

 

Wat verandert er ? 

 

De crux van de wijziging is dat bovenge-

noemde verbinding wordt verbroken. De 
KSNB-competitie en de regionale compe-

tities blijven bestaan, maar het is niet meer 

mogelijk te promoveren naar de KNSB-

competitie of daaruit te degraderen.  

     Daarnaast wordt de KSNB-competitie 

uitgebreid met vierde (en eventueel lagere) 
klassen. Een club kan voor deze klassen zo-

veel teams inschrijven als ze wil, zonder dat 

het nodig is te promoveren uit de regionale 

competitie.  

     Dat betekent dat er voor een speler geen 

beperkingen meer zijn. Men kan in de 
KNSB-competitie spelen en zoveel regiona-

le competities als men wil. Eén en ander is 

overigens geen onomkeerbaar proces. Met 

ingang van volgend seizoen (2018-2019) 

begint een ‘pilot’ die twee seizoenen zal 

duren. Na die twee seizoenen zal een evalu-
atie plaatsvinden en besloten worden of er 

mee doorgegaan wordt. De precieze inrich-

ting van de nieuwe klassen en de criteria 

voor de evaluatie zijn nog niet helder. 

 

Waarom eigenlijk ? 

De KNSB-site is recentelijk vernieuwd en 

er is niets meer te vinden over de besluit-        

vorming. Maar de reden die het meest 

gegeven werd is dat men de schaker meer 
mogelijkheden wil bieden competities te 

spelen. De SGA voelde die noodzaak niet 

zo maar wilde ook geen belemmeringen op-

werpen. De SGA heeft wel sterk aange-

drongen op een evaluatie na de pilot. 

 

Mogelijke gevolgen 

Vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen 

zijn. Het zou kunnen zijn dat teams de 

regionale competities verlaten en KNSB 

maart 2018 . Vierde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 
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gaan spelen. Het kan zijn dat spelers die nu 

niet in de regionale competitie kunnen of 

willen spelen wel KNSB gaan spelen. 

Wellicht zijn er KNSB-spelers die regionaal 

gaan spelen, wat ze nu niet mogen.  

De KNSB heeft een peiling gehouden 

onder verenigingen waaruit de conclusie 

kan worden getrokken dat er zeker 

belangstelling is voor de uitbreiding van de 

KNSB competitie zonder dat de regionale 

competities leeglopen. 
 

Wat betekent dit voor EsPion ? 

Alles goed en wel, maar wat hebben de 

leden van EsPion hier aan? Welnu, ook 
EsPion kan één of meer teams inschrijven 

voor de uitgebreide KNSB-competitie. Ik 

heb niet het gevoel dat men op de tafel gaat 

dansen van pure vreugde, maar wellicht zijn 

er genoeg leden die het leuk lijkt op 

zaterdag teamwedstrijden te spelen, met 
langere bedenktijd en af en toe een trip (ver) 

buiten Amsterdam.  

     Er moet dan natuurlijk een locatie 

gevonden voor de thuiswedstrijden. Voor 

reiskosten heeft de KNSB een vergoe-

dingsregeling, dat hoeft het probleem niet te 
zijn. Mocht u er voor voelen laat dit weten 

aan het bestuur en/of probeer medestan-

ders te werven. Bij voldoende belangstelling 

zal het bestuur er werk van gaan maken. 

 

Harrie Boom 

 

- o – 0 – o - 
 

Afgelopen donderdag speelde EsPion 3 tegen 
Amsterdam West 7. Aan bord drie zat hun 
Herbert Tulleken. Jaren eerder organiseerde hij 
voor toen nog De Pion een Wijnwedstrijd. Het 
werd een avond dammen. “Ik ben een sterke 
dammer” waarschuwde hij mij. En hij zei ook 
nog iets met ‘kampioen’ er in. Ik won.  
     Op zaterdagmorgen lees ik de pijnlijke 
afloop: De Volkskrant stopt met de prachtige 
en prachtig geschreven damrubriek van Ton 
Sijbrands. Dat is wel een gemis. 

Jaap 

youngEsPion van start 
 
youngEsPion is op allerlei terreinen van start 
gegaan. In december 2017 vond een avond 
plaats met  clubkampioen Roland Wastiaux. 
In februari 2018 werd een avond belegd bij 
onze externe wedstrijdleider en eindspelstu-
diecomponist Henk Enserink.  
     Tijdens de sessie met Roland gaf het 
thema “overgang naar eindspel en hoe win 
ik een gewonnen staande partij” belangrijke 
input aan de youngsters. 
     Henk heeft hen een aantal technieken  
aangeboden die goed van pas komen in 
situaties waar de afwikkeling richting het 
eindspel moet worden overdacht, zoals 
“loper van de goede kleur voor promotie”, 
“welke promotiepionnen leveren nog remi-
se op tegen een dame” en “welk stuk kies ik 
bij promotie”. Conditionering hiervan levert 
bovendien tijdwinst op. 
     Parallel wordt door de youngsters het 
bekende stappenplan van de KNSB doorlo-
pen. Na het uitkomen van de nieuwe ratings 
in februari zijn inmiddels ook de nieuwe 
individuele doelen voor mei 2018 vastge-
steld. Deze bestaan uit: gewenst ratingni-
veau, aanvullende trainingen, deelname aan 
toernooien etc. 
     Ook op de website is youngEsPion pro-
minent aanwezig. Op het aldaar aanwezige 
aanmeldingslog wordt ook van buitenaf al 
gereageerd. 
     In maart zal wederom een avond met 
Roland worden gepland, waarbij het thema 
nog zal worden vastgesteld. 
 

Ric Wieringa 
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EsPion 4 doet ’t in Diemen: 3 - 5 

 
Op een clubavond ergens na twaalven 

vertelt Robert dat het vierde team nog een 

invaller nodig heeft voor de komende twee 

uitwedstrijden, tegen Oosten-Toren en 

TOG en vraagt of dat niet iets voor mij is. 

Ik stem enthousiast in met het voorstel en 
twee weken later kan ik debuteren in de 

externe competitie. 

     Het vierde team van Oosten-Toren is 

een tikje eigenaardig. Het wordt aangevoerd 

door een speler met een rating boven de 

1900 die z’n dochter van 15 en zoon van 13  

 
ook laat meespelen. Onze captain Robert 

gaat op bord 1 de uitdaging aan om bijna 

500 ratingpunten te overbruggen. De ande-

re zeven tegenstanders hebben geen rating, 

het is dus een groot vraagteken wat we hier 

kunnen verwachten.  
     Zelf mag ik plaatsnemen achter bord 2. 

Ik kom gevoelsmatig met licht voordeel uit 

de opening door ’n pionnetje te veroveren, 

maar tegelijkertijd staat een paard er wat 

verloren bij aan de zijkant. We rokeren 

beide kort en er begint een boeiend gevecht 

     



 

 

 

waarin mijn tegenstander probeert mijn 

dame onder druk te zetten.  

     Om hier onderuit te komen wil ik een 

tempo winnen om een tegenaanval op te 

zetten, dus val ik met de dame een toren 

aan op de achterste lijn. Mijn tegenstander 

is blijkbaar met andere dingen op het bord 

bezig en mist deze dreiging volledig. Ik grijp 

de toren en daarmee staat zijn koning 

meteen mat achter de paaltjes. Bam ! Een 

nuttige overwinning want 30 seconden 
daarvoor hoor ik Michael zijn meerdere 

erkennen op bord 8. Na een uurtje spelen is 

het dus 1 – 1. 

     Tijd voor een biertje en even kijken hoe 

de andere borden ervoor staan. Heel vrolijk 

wordt ik er niet van want we staan nergens 
echt beter. Het duurt lang voordat de vol-

gende beslissing valt. Cor staat op bord 5 in 

een behoorlijk benarde positie maar weet 

zich eruit te vechten met een slimme 

paardvork waardoor zowat alle stukken 

worden afgeruild. Met evenveel pionnen op 
het bord en paard (Cor) versus loper wordt 

het eindspel niet aangegaan. 1½ – 1½.  Cor 

fluistert even later dat hij misschien toch 

beter had kunnen doorspelen na het zien 

van de andere borden. 

     Jos op bord 7 is inmiddels ook in het 
eindspel verwikkeld en staat er vrij hopeloos 

voor. Beiden hebben ze nog een loper van 

gelijke kleur en 2 pionnen die elkaar tegen-

houden maar zijn tegenstander heeft ook 

een vrijpion die de beslissing gaat forceren. 

Jos doet nog een soort wanhoopsremise-
aanbod. Dit wordt uiteraard afgeslagen. Zijn 

tegenstander speelt het echter niet secuur 

uit door de koning op dezelfde diagonaal te 

plaatsen als de loper, waardoor één van de 

twee geblokkeerde pionnen niet meer 

gedekt staat. Jos kent geen genade, pakt de 
pion, geeft meteen schaak en kan de 

vijandelijke loper grijpen. Een niet meer te 

achterhalen pion doet zijn tegenstander 

besluiten om op te geven. 

     Op bord 3 is er gelijktijdig ook spanning 

bij Mick. De stelling is behoorlijk gelijk-
waardig alleen Mick heeft nog een uur op 

de klok terwijl zijn tegenstander al onder de 

minuut zit. Mick buit de tijdnood uit, trekt 

ten strijde en wurgt de vijandelijke koning 

keurig met beide torens tussen de pionnen. 

De overwinning lonkt opeens: 1½ – 3½. 
     We hebben nog een puntje nodig. De 

stelling van Robert op bord 1 is niet heel 

hoopgevend en  Raymond op bord 4 staat 

in het eindspel een pion achter. Bij Jan op 

bord 6 is nog weinig gebeurd maar hij 

plaatst een paardvork waardoor hij een 

toren kan grijpen ten koste van het paard. 

Dat ziet er goed uit. Als de tegenstandster 

van Raymond niet veel later remise 

voorstelt geef ik dan ook meteen aan dat dit 

qua stand erg gunstig voor ons is. Aan Jan 

nu de taak de overwinning binnen te slepen. 

Ik heb niet helemaal mee gekregen hoe en 

ik begreep dat er nogal wat fouten over en 
weer zijn gemaakt maar Jan weet zijn tegen-

standster toch vrij vlot mat te zetten. 2 – 5 

en de overwinning is binnen!  

     En dan speelt alleen Robert nog. 

Raymond en ik fluisteren elkaar toe dat zijn 

tegenstander hem vrij simpel mat kan zet-
ten, iets dat Robert na afloop weigert te 

geloven. Een paar dagen later volgt via de 

mail het bewijs wie van ons hier het 

scherpst was: 

 

Robert Schalekamp - Pieter van Dijke 
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Pxc3 e6 5. 

Pf3 Pc6 6. Lc4 a6 7. O-O Pge7 8. De2 Pg6 

9. Td1 Le7 10. Le3 b5 11. Lb3 O-O          

12. Tac1 Pa5 13. Ld5 exd5 14. Pxd5 Tb8 

15. Pxe7+ Pxe7 16. Lg5 De8 17. Le3 Lb7 

18. Lc5 Lc6 19. Ld6 Pb7 20. Lxb8 Dxb8   
21. Dd3 Df4 22. Pd2 f5 23. Txc6 Pxc6      

24. Dd5+ Tf7 25. Pf3 fxe4 26. Pg5 Dxf2+ 

27. Kh1 

 

 
 
Robert speelt hierna 20 zetten door maar 
het lukt hem helaas niet meer om iets uit 
deze partij te slepen wat gezien het 
ratingverschil natuurlijk geen schande is. Al 
met al een prima avondje dus voor het 
vierde ! 

Johan 

 
     -  o  –  0  –  o  –  
 
  D e  W e d s t r i j d e n  
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D e  W e d s t r i j d e n
 
EsPion 1  

Donderdag 8 februari ontwaakt het team 

thuis uit een korte winterslaap. 4 – 4.  

 

Tegen ENPS 2 

Vincent van den Eijnde ½ 
Roland Wastiaux 0 

Dick van der Eijk 0 

Eric Junge   1 

Rudolf van Velden ½ 

Pieter Pelleboer 0 

Léon de Zwart 1 
Henk Enserink 1 

 

Woensdag 21 maart is de uitwedstrijd tegen 

Boven IJ- Nieuwendam. Kan het eerste uit 

de gevarenzone blijven ? 

 
EsPion 2 

Donderdag 1 februari werd in eigen huis 

een kostbaar punt bijeen gesprokkeld. 4 - 4. 
 
Tegen ENPS 3 
Henk Enserink  1 
Peter Urbanus  0 
Mart Ran  1 
Frans Kerkhoff  0 
Constantijn Dekker 0 
Harrie Boom  ½ 
Marcel Kusse  1 
Bram van der Vegt ½ 
 
Vrijdag 9 maart gaat het er bij MSK 1 om 
wie plaats neemt op de een na laatste plaats.  
 

 EsPion 3 

Donderdag 22 februari deelt de koploper 

een lelijke kopstoot uit. 3 – 5. 

 

Tegen Amsterdam West 7 

Harold van der Laan 0 
Frank Steensma 0  

Rick Wiersma ½ 

Tim van Daalen 0  

Ton van den Eyden ½ 

Alfred Vellekoop 1 

Pieter Kok ½ 

Jaap de Kreek       ½ 

 

Woensdag 28 maart gaat het in Uithoorn te-

gen De Amstel 4 dat inmiddels kan kiezen 

uit 15 spelers. 

 
EsPion 4  

Donderdag 8 februari deed het vierde het in 

Diemen. Zomaar. 3 – 5. 

  

Tegen Oosten-Toren 4  

Robert Schalekamp 0  
Johan Metz 1 

Mick Vaassen 1 

Raymond Altman ½ 

Cor Bergveld ½  

Jan Fikkens  1 
Jos Hillebrand            1           

Michael Jay            0 

 

Donderdag 15 februari werd een bezoek 

afgelegd bij TOG 1. Het team werd geluid-

loos afgelegd. 5 – 3. 

 

Tegen TOG ! 
Robert Schalekamp 0  

Mick Vaassen 1 

Johan Metz 0 

Cor Bergveld 0 

Jan Fikkens 1 

Jos Hillebrand 0 
Raymond Altman 1 
Michael Jay             0 

 

Donderdag 22 maart is de ontvangst van 

het gelijk opgaande De Raadsheer 3.  

 

- 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 algemeen /materiaal: 
Bram van der Vegt, 0640 – 22 74 75 
materiaal@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 
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