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Blad zonder naam
Periodiek van schaakvereniging EsPion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHAKEN IS GEEN SPORT
Sport is bewegen. Een sporter is fysiek in de
weer. Sport herken je aan ‘de lichamelijke
component’. En het Europese Hof van
Justitie heeft – alweer in oktober 2017 –
vastgesteld dat denksport ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’ heeft. Lees
het er maar op na bij EU HvJ 26-10-2017.
De uitspraak ging in een zaak over een
Britse bridgevereniging. Bridge is duidelijk
een denksport. En volgens het Hof dus
geen sport. Hoewel je dat aan de hand van
veel van onze uitslagen niet zou zeggen, is
ook schaken een denksport. En dus geen
sport. En dat kunnen we gaan voelen in
onze portemonnee. Dankzij de btw.
Lastenverzwaring
Sportverenigingen zijn op dit moment nog
vrijgesteld van btw. De clubs hoeven geen
btw-nummer aan te vragen. De penningmeesters hoeven geen btw-administratie in
te voeren, geen btw af te dragen, geen btw
te heffen over de inkomsten. De contributie
is nu dus niet verhoogd met btw.
Dat kan nu allemaal gaan veranderen.
De boekhouding van de vereniging zal
moeten worden gevoerd op een wijze die de
goedkeuring draagt van de inspecteur der
belastingen. KNSB en SGA zullen btw
berekenen overt de clubafdracht. En de
contributie zal met zoveel procent btw
worden verhoogd.
Voor de leden van EsPion zou dat, afhankelijk van het straks op te leggen btwtarief en op basis van de huidige begroting,
zomaar een contributieverhoging van 10 tot
20 euro per jaar kunnen betekenen.
Kamervragen
Moet de Nederlandse fiscale wetgeving zich
in dit geval aanpassen aan de uitspraak van
het Europese Hof van Justitie ? In de Tweede Kamer zijn daar al vragen over gesteld.
Ja, schrijft de staatssecretaris van Financiën
in zijn antwoord, bridge-, dam- en schaakclubs zullen er aan moeten gaan geloven.
Want wat het Europese Hof vindt, dat vindt
hij ook. Hoe heet wordt de soep gegeten ?
Het is nog even flink blazen. De KNSB
en de andere denksportbonden praten
hierover al enige tijd met de NOC*NSF.
Deze koepelorganisatie krijgt het voortouw
om samen met Kamerleden en staatssecretaris te zoeken naar een oplossing die recht

Dit exemplaar is bestemd voor:

Iedereen die
net als april
doet wat-ie wil

doet aan zowel het Europese Hof van Justitie als de Nederlandse wetgeving en, uiteraard, de denksporters.
Als denken geen dan sport is, kan er dan
wellicht gebruik worden gemaakt van een
andere categorie van btw-vrijstellingen ? Zo
is er een vrijstelling voor ‘culturele diensten’. En wij denksporters zijn natuurlijk al
jaaaaaaren oh zo cultureel. Daarnaast is er
nog altijd de oplossing van het inbrengen
van de lichamelijke component.
Tafels aan de kant: we kunnen alvast
gaan oefenen in het met z’n allen aan elkaar
simultaan geven.
- o – 0- - o -

De snelle dagen van de SGA
Tussen 28 mei en 22 juni is het zover. En
het is de moeite waarde om er nu alvast een
plek voor te reserveren. De SGA rapidcompetitie 2018. Voor teams van vier vrienden
en/of vriendinnen. Vier van EsPion, of vier
inclusief spelers van andere SGA-clubs. Of
ook nog meer spelers die om de beurt aanschuiven. Vriendenteams naar keus. Je kunt
je team zelfs versterken met KNSB-spelers,
zolang ze maar lid zijn van een SGA-vereniging.
Het begint met drie voorronden. Je team
wordt ingedeeld op basis van de gemiddelde
team-rating. Per avond speel je drie wedstrijden. 15 Minuten per pot. Plus 10 seconden per zet.
Uit elke klasse plaatsen vier teams zich
voor de finalegroep. En dan gaat het van 18
tot en met 22 juni om de hoofdprijzen. En
dat allemaal voor een tientje per team.
Lees op internet gerust het aangepaste
SGA-rapidreglement. Maar meld je in ieder
geval snel bij Henk Enserink, ook als je wel
van de partij wilt zijn maar nog geen team
hebt. Doe dit vooral uiterlijk 30 april.

De opzet van de interne competitie bij
soortgelijke verenigingen als S.V. EsPion
Al enige tijd wordt binnen onze vereniging
een discussie gevoerd over de opzet van de
interne competitie en de interne puntentoedeling bij extern spelen.
Na onze algemene ledenvergadering van
september vorig jaar heb ik op mij genomen
een rondgang te doen bij andere schaakverenigingen om te vernemen hoe de interne
competitie daar geregeld is. Daartoe is eerst
een selectie gemaakt onder alle bij de SGA
aangesloten verenigingen. Geselecteerd zijn
die verenigingen die op hun clubavond een
vergelijkbaar aantal leden als EsPion in huis
hebben. Dit is gedaan aan de hand van hun
interne competitiestand zoals weergegeven
op de SGA website. Via die website zijn de
contactpersonen bijgezocht (veelal de interne wedstrijdleiders), zij ontvingen een voor
dat doel opgestelde vragenlijst.
De resultaten van dit onderzoek zullen
in een nog nader te formeren technische
commissie besproken worden. Dat kan
direct leiden tot een voorstel aan de
komende algemene leden vergadering of tot
een vervolgonderzoek met hetzelfde doel.
De geselecteerde verenigingen waren: Sv
Almere; De Amstel; Amsterdam-W; ENPS;
De Raadsheer; VAS; Zukertort.

Vragen aan de verenigingen
1. Hoeveel leden hebben jullie gemiddeld
in huis voor de interne competitie ?
2. Welk systeem hanteren jullie voor de
interne competitie ?
3. Als er in poules gespeeld wordt, hoeveel zijn dat er dan en hoeveel spelers
zitten er in een poule ? Hoeveel promoveren/degraderen ?
4. Sinds wanneer hebben jullie dit systeem ?
5. Zijn er ooit stemmen opgegaan om een
ander systeem te hanteren ?
6. Zo ja welk en waarom en hoe is daar
toen mee omgegaan ?
7. Zijn er binnenkort aanpassingen te verwachten en zo ja welke ?
8. Als leden extern spelen op de clubavond, hoe werkt dat dan door op hun
score in de interne competitie ?
9. Als leden extern spelen op een andere
avond dan de clubavond en zij komen
dan niet meer op de eigen clubavond,
hoe werkt dat dan door op hun score in
de interne competitie ?
Op dit moment is het onderzoek halverwege en zijn alle resultaten naar verwachting
begin april bekend. Wordt vervolgd.

-o–0–o-

Gerard Diependaal

Namens het bestuur:

In de voorlaatste ronde greep EsPion 4 een
kleine kans op promotie. Lees Do-or-die in
Uithoorn in het blog van espion.amsterdam.
-o–0–o–

Laatste oproep voor Londen
22 t/m 24 Juni. Schaken en veel méér met
Hammersmith Chess Club en de Ierse Cork
Chess Club.
Programma, reis en overnachting, al dan
niet met partner: Raymond Altman heeft de
gegevens.
Meld je uiterlijk zondag de 15e definief
bij voorzitter@espion.amsterdam.
Of bel 0610 – 34 58 05.

Na afloop van de bestuursvergadering op
21 maart was de ‘overall’ indruk dat er binnen de vereniging een positieve dynamiek
is. Kijk maar naar youngEsPion, onze goed
bezochte speelavonden en de komst van
telkens weer nieuwe belangstellenden. Vaak
zijn dit ook nog jongere spelers.
In juni doen we mogelijk met drie teams
mee aan de SGA-rapidcompetitie en volgend seizoen spelen we wellicht vijf externe
teams. We spelen op prachtige nieuwe borden. En financieel lopen mooi ‘in de pas’.
Per 25 mei is ook voor ons de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Actiepunten zijn o.a. het
omgaan met de NAW gegevens van de leden en toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) op de website en sociale media.
Tijdens de ALV zijn de speeltempi voor
de zomercompetitie en het snelschaken besproken. Harrie Boom onderzoekt en werkt
aan eventuele voorstellen. Voor het onderzoek van Gerard, zie hier boven.
De komende bestuursvergadering is naar
verwachting begin juni. Heb je onderwerpen die je onder de aandacht wilt brengen,
doe dat dan bij voorkeur via Harrie Boom:
secretaris@espion.amsterdam.

Ad-Roland 22-02-2018
Na de partij had ik er goed de pest in. Niet
omdat ik had verloren maar omdat ik op
een bepaald moment een stuk weggaf waardoor de partij eigenlijk was afgelopen.
Ik ging nog wel een paar zetten door,
maar dat had niets te betekenen. Zo’n moment komt in veel schaakpartijen voor, niet
alleen bij mij, bij mij wel vrij vaak. Dat komt
doordat ik al jaren meestal niet een hele
avond de motivatie en de concentratie kan
opbrengen om alert te blijven.
Op enig moment stop ik met echt te kijken naar de mogelijke antwoorden van mijn
tegenstander, laat staan dat ik meerdere varianten bekijk, vergelijk, afwijs, heroverweeg, enz.
Wat gebeurde in de partij
De openingszetten waren dezelfde die in
onze onderlinge partijen al vaak op het bord
zijn gekomen. Blijkbaar hebben we allebei
redelijk vrede met wat na deze openingsserie op het bord komt. Na 15 zetten stond
de diagramstelling op het bord.

mijn mogelijkheden. Mijn dame moet naar
b1. Zwart speelt Dc4 en ik zie mij
genoodzaakt om te slaan op e6, wat ik
eigenlijk niet wilde en om daarna mijn loper
terug te trekken van f4 naar d2.
De stelling bleef nog een paar zetten
boeiend en voor mij onoverzichtelijk genoeg om niet te weten hoe het zou aflopen.
Toen gaf ik volstrekt onnodig mijn loper
weg. Waardoor ? Was die loper oorzaak of
gevolg. Nu, veel later, denk ik: ik verloor –
al voor ik de loper weggaf – de greep op de
stelling, had geen plan meer, deed min of
meer gedwongen zetten. Ik kon de energie,
het geduld, de nodige concentratie niet
meer opbrengen.
Duurde de partij al te lang? Had ik er
geen zin meer in ? Geloofde ik er niet meer
in? Vind ik ons spelletje gewoon niet meer
interessant genoeg? Hoe het ook zij: ik was
– zinloos – boos op mijzelf.
Ad Mank
-o–0–o–

Dammer wordt schaker
Uit de vorige uitgave van dit ondanks alles
toch met enige regelmaat verschijnende
periodiek blijkt dat een dammer van faam
zich zij het met een schuilnaam heeft gevoegd bij een extern spelend team van onze
vereniging. In zijn partij tegen Amsterdam
West 7 maakte Rick Wiersma keurig remise
en gaf daarmee de nederlaag van het team
een minder wrang aanzien. Overigens moet
elke gelijkenis met Ric Wieringa met klem
naar het land der fabelen, vuige roddels en
tikfouten worden verwezen.

Ik ben met wit aan zet. Hoewel het heel
goed kan dat ik deze stelling eerder op het
bord heb gehad is hij nu nieuw voor mij.
Wat wil ik? Als ik ‘niets’ doe, dan rokeert
zwart en zie ik geen verder plan voor wit.
Wat te doen? Iets waardoor zwart niet
gewoon kan rokeren, zodat zijn koning
voorlopig in het centrum blijft. Dus niet
Pf3-d2, met de bedoeling om c4 te kunnen
doorzetten. De zet c3-c4 lijkt wenselijk,
maar lijkt voorbereiding nodig te hebben.
Goed naar de stelling kijkend kom ik tot
de conclusie dat direct c4 wel kan. Althans
het belooft een interessante partij. En dat is
precies wat ik wil. Het is een pionoffer.
Daar heb ik niets op tegen en ik zie tal van
interessante mogelijkheden. Dus 16. c3-c4!?,
Pa5xc4. 17. Ld3xc4, d5xc4. 18. d4-d5!? De
zet die mij een pionoffer waard leek.
Zwart antwoordt na zorgvuldige overweging 18… c4-c3. Het is ongetwijfeld de
beste zet. Ik had deze zet ook vooraf gezien
en beoordeeld, inclusef zwarts volgende
zet. Maar nu pas ontdek ik dat mijn dame
geen aantrekkelijke velden heeft. Langzaam
word ik daardoor minder enthousiast over

Bardienst

-o–0–o-

Gastheren: de eerste mag om 8 uur beginnen, de tweede om 11 uur en de derde sluit
af. Ben je verhinderd ? Regel dan tijdig een
vervanger.
19 april
Ton de S., Jos en Henk.
26 april
Raf, Ron en Harrie.
3 mei
Eugen, Mick en Gerard.
10 mei
Roald, Robert en Alfred.
17 mei
André, Roland en Frank.
24 mei
Wouter, Harold en Raymond A.
31 mei
Meindert, Ric en Harrie

Vriendelijke mensen
Hans Pot is een vriendelijke tegenstander.
We glimlachen naar elkaar, schudden handen en openen de vijandelijkheden. Al gauw
sta ik er met zwart belabberd voor. Kijk
maar hoe de linies er na zet 19 van wit bij
liggen.

Uithoorn. Anders kom je pas na veel deurgebel weer binnen.
Binnen stond een kleine menigte bij het
bord waar Tim tot het laatst toe probeerde
het punt binnen te halen, nou vooruit, dan
maar het halve punt. Het was spannend om
te zien hoe hij tot het eind aan toe probeerde de loop van het lot te keren. Zijn nul
voegde zich bij die van Ton en mij. Mick,
Alfred en Frank zetten daar elk hun één
tegenover. Harold en Ric zorgen met hun
halfjes voor het evenwicht. Woensdag 28
april 2018, De Amstel 4 – Pion 3, 4 – 4.
Jaap
-o–0–o-

Wie, wat en waar
EsPion
Sinds 23 mei 2014. www.espion.amsterdam

Omdat het toch lijdensweek is, bied ik een
met 19… Lc4 een kerkvorst aan. Wit hapt
en nuttigt met Dxc4. Nu ik toch bezig ben,
doe ik met gulle hand ook een toren in de
aanbieding. 20… Txg3. Uit pure vriendelijkheid kiest Hans voor Kh1. Na mijn Th3,
zijn f4 en mijn Dh5 (het tweede diagram)
bevredigt Hans zijn oh zo lekkere trek met
23. Pxb6.
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Ha, ik ga het toetje serveren. 23… Txh2 †.
Hans loopt nu onherroepelijk mat. In zes
zetten. Dit mede dankzij een welgekozen
Tg8 op mijn 25ste zet. Ik heb die prachtige
zet al zo blij gevisualiseerd en vast in mijn
gedachten gezet, dat ik ’m alvast als 23ste
gebruik. Niks schaak op h2.
Ik ben de vriendelijkste van ons twee,
geheel tegen mijn wil, dat wel, maar met de
bittere waarheid van 23… Tg8 heb ik mijzelf keurig, zij het hardhandig, afgeserveerd.
Naast me heeft Mick een gambiet op
tafel gelegd. Zeg maar gerust een winnend
gambiet. Hij peuzelt zijn tegenstander op
met huid en haar. Daarna rookt hij in de
deuropening van het gebouw tevreden zijn
sjekkie. Zo staat hij er de schuifdeuren open
te houden. Dat moet zo, bij De Amstel te

Wedstrijdleider intern:
Harrie Boom, 0640 – 47 42 83
Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur
intern@espion.amsterdam
Website
Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81
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Materiaal (liefst als Word-bestand)
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De vloek van Young EsPion
Half maart vond de derde thema-avond
plaats in het kader van Young EsPion. Dit
keer werden vier youngsters gastvrij ontvangen door clubkampioen Roland. Het onderwerp van de avond luidde een ‘strategisch perspectief’ waarbij de focus lag op de
lichte stukken, paard en loper. Aan de hand
van een aantal door ons gespeelde partijen
werd bekeken in welke stellingen welke stuk
het meest tot z’n recht komt en hoe je daar
in een vroeg stadium al op kan anticiperen.
Een leerzame avond die mij weer een
andere blik op het spel geeft.
Een dag later kan op de club de opgedane kennis meteen in de praktijk worden
gebracht. Maar daar is iets merkwaardigs
mee aan de hand. Sinds ik lid ben van de
club heb ik (tot dan toe) twee keer verloren
en beide keren de dag na een thema-avond
van Young EsPion. Half december moest ik
mijn meerdere erkennen in Jan Koolstra en
in februari ging het helemaal mis.
Met het vierde team was ik op bezoek bij
de dove schakers van T.O.G. en kwam al
vrij snel in een benarde positie terecht. Mijn
tegenstander weigerde de genadeklap uit te
delen wat mij de gelegenheid gaf positioneel
te herstellen. Ik kreeg een remise-aanbod
maar daardoor rook ik bloed en speelde
door. Dat had ik beter niet kunnen doen
want na een afschuwelijke blunder kon ik
een zet later opgeven en mede daardoor
droop het vierde team met een katerig
gevoel af aan de Stadhouderskade.
Hoogste tijd dus om af te rekenen met
deze ‘vloek’. De woorden van Ric “een
terugval na een trainingsavond is normaal”
zijn niet erg hoopvol maar toch neem ik vol
goede moed plaats tegenover Ruut Keijzer:
Na de eerste 6 zetten krijgen we de volgende stelling op het bord.
Johan Metz – Ruut Keijzer: 1. d4 pf6 2. c4
c5 3. e3 b5 4. b3 bxc4 5. bxc4 cxd4 6. exd4

Ruut neemt al snel het initiatief en ik moet
alle zeilen bij zetten om niet overlopen te
worden. Maar helemaal focussen op de
partij lukt niet want ik blijf mij maar
afvragen hoe het komt dat ik een pion
achter sta. In mijn notaties zie ik ook maar
twee keer een x bij zwart staan terwijl er al

drie pionnen van het bord zijn. Maar ja,
wellicht heb ik onnauwkeurig genoteerd ?
Als ik even later ook Ruut met een bedenkelijke blik de zetten zie nalopen op zijn
briefje besluit ik de opmerking te maken dat
er volgens mij iets niet klopt. Ruut geeft
meteen aan hetzelfde vermoeden te hebben
en een omstander wijst ons er ook op dat
één van de witte pionnen op een merkwaardige plek naast het bord staat. We pakken er
een ander bord bij om de partij te reconstrueren. Daar komen we al snel tot de
conclusie dat ik bij het slaan op zet 6 niet
alleen de zwarte pion van het bord heb
gehaald maar ook mijn eigen witte. Een
blunder van formaat. Wat nu ?
Hier is duidelijk iets onreglementairs gebeurd en de regels schrijven voor dat we
dan terug moeten naar hét moment. Harrie,
die toevallig in de buurt was en zichtbaar
opgelucht reageerde dat hij zich niet hoefde
uit te spreken over een remise-claim,
beaamt dit. We gaan maar liefst 15 zetten
terug, wat duidelijk in mijn voordeel is. De
verhoudingen zijn nu helemaal anders en
voor Ruut gaat het van kwaad tot erger. Ik
haal de overwinning binnen maar het is er
toch eentje met een vreemde bijsmaak.
Inmiddels zijn de andere youngsters op
dreef: Eugen wint van Rob Ansink,
Constantijn verschalkt Mart Ran en Adrian,
die een dag eerder helaas verhinderd was,
verslaat Martha van den Berg. Maar de man
van de avond is zonder twijfel Tim die het
mag opnemen tegen de clubkampioen. Na
25 zetten verschijnt de volgende stelling op
het bord:
Roland Wastiaux – Tim van Daalen: 1. d4
Pf6 2. Lf4 e6 3. e3 d5 4. Pf3 Ld6 5. Lg3 b6
6. Pbd2 La6 7. c4 O-O 8. Pe5 Lxe5 9. dxe5
Pfd7 10. b4 dxc4 11. Pxc4 Pc6 12. Da4 Lb7
13. Td1 De7 14. a3 Tfd8 15. b5 Pc5 16.
Dc2 Pa5 17. Pxa5 Txd1+ 18. Dxd1 Td8 19.
Dc2 Le4 20. Dc3 bxa5 21. f3 Ld3 22. Kf2
Lxf1 23. Txf1 Td3 24. Dxa5 Txa3 25. Dd2
Tb3

Roland speelt hier Ta1 waarmee hij in de val
loopt want Tim wint met Tb2 de dame
waarna Roland opgeeft. Een gedenkwaardige avond dus waarin de Youngsters zich
flink lieten gelden !
Johan

De Wedstrijden
EsPion 1
Woensdag 21 maart. Een uitwedstrijd met
grote ratingverschillen. Uit. 5 – 3.
Tegen Boven IJ-Nieuwendam 2
Vincent van den Eijnde 0
Dick van der Eijk
1
Roland Wastiaux
0
Rudolf van Velden
0
Eric Junge
1
Léon de Zwart
0
Pieter Pelleboer
½
Willem Alpherts
½
Donderdag 19 april komt Almere 3 en
woensdag 9 mei ontvangt De Raadsheer 2.
EsPion 2
Vrijdag 9 maart een bezoek afgelegd en een
bezoeking afgeleverd. 3 – 5.
Tegen MSK 1
Henk Enserink
Peter Urbanus
Mart Ran
Frans Kerkhoff
Ric Wieringa
Harrie Boom
Bram van der Vegt
Marcel Kusse

1
0
½
1
½
½
1
½

Donderdag 5 april. Thuis. Kerkhoff tegen
Kerkhoff. Kerkoff won. Maar toch 3 – 5.
Tegen KLM-Pegasus 1
Raymond Dernier
Rick Wieringa
Mart Ran
Frans Kerkhoff
Constantijn Dekker
Harrie Boom
Marcel Kusse
Bram van der Vegt

0
½
0
1
½
0
½
½

EsPion 3
Woensdag 28 maart blijft het in Uithoorn
tot het laatste moment spannend. 4 – 4.
Tegen Amsterdam De Amstel 4
Harold van der Laan
½
Frank Steensma
1
Ric Wieringa
½
Tim van Daalen
0
Ton van den Eyden
0
Alfred Vellekoop
1
Mick Vaasen
1
Jaap de Kreek
0
Donderdag 12 april gaat het tegen Amsterdam West 8 in de laatste wedstrijd om de
laatste plaats.
EsPion 4
Donderdag 22 maart wordt gedecideerd van
de bezoekers gewonnen. 5 – 3.

Tegen De Raadsheer 4
Robert Schalekamp
Mick Vaassen
Johan Metz
Cor Bergveld
Jan Fikkens
Raymond Altman
Ruut Keijzer
Jos Hillebrand

0
1
0
1
0
1
1
1

Woensdag 4 april. Uithoorn. 3 – 5.
Tegen De Amstel 5
Robert Schalekamp
Mick Vaassen
Jan Fikkens
Cor Bergveld
Raymond Altman
Ruut Keijzer
Johan Metz
Jaques Koolstra

0
½
½
1
0
1
1
1

Donderdag 17 mei komt Caïssa 10 langs.
-o–0–o–

Met dank aan de invallers
Hoewel teams in de SGA-competitie uit
acht spelers bestaan, is er in de vier klassen
waarin EsPion speelt geen enkele club die
het kan stellen zonder invallers.
Teams verbruiken gebruikelijk twaalf tot
veertien spelers. Koploper hierin is De
Amstel 4. Tot en met begin april heeft de
club in klasse 3A maar liefst 16 spelers opgesteld. Met nog één wedstrijd te gaan, kan
het nog meer worden.
Hoewel de competitie nog niet gedaan
is, is het best aardig om even te kijken naar
de invallers-tussenstand (dit woord zal Het
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
niet halen) van EsPion. Het vierde telde tot
nu elf spelers, met Jacques (1x) en Jaap R.
(2x) en Johan (3x) als invallers. Samen zijn
ze goed voor 2½ punt.
Ook het derde had drie invallers nodig,
Ron (2x), Cor (1x) en Mick (2x), gezamenlijk brachten zij drie bordpunten binnen.
Het tweede deed het met Ron en Ric,
elk 1x, bij elkaar goed voor een half
bordpunt. En het mooiste is natuurlijk de
opkomst bij EsPion 1. Zo weinig als de
mannen te zien zijn op de clubavond, zo
gehecht is hun deelname aan de externe
competitie. Er was maar een enkele invalbeurt, van Henk, die dan ook meteen het
volle bordpunt meebracht.
Clubtrouw is een groot woord. Maar het
is prettig te kunnen vaststellen dat het met
de wil van onze externe spelers om EsPion
te vertegenwoordigen wel goed zit. En da’s
een mooie opsteker voor onze extern
wedstrijdleider.

