
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordening. Het woord doet denken aan 

uniformen en blaffende honden. Aan “Het 

openbaar gezag gebiedt”. Dat doet het in dit 
geval dan ook. Maar het is wel gebod vol 

goede bedoelingen.  

     Wij, EsPion, hebben een aantal gegevens 

van elkaar. Naam en adres en geboorteda-

tum, telefoon en e-mail, portretfoto’s en 

van enkelen ook een portrettekening. We 
gebruiken die gegevens voor de financiële   

administratie, voor het doorgeven van wed-

strijdresultaten aan de KNSB, voor in de 

website,  voor het toesturen van informatie. 

En voor dit clubblad, kijk maar naar het 

adresvakje rechts bovenaan deze pagina. 
     Al die gegeven zijn privé. Niet van de 

vereniging, maar van elk lid afzonderlijk. 

Wij, EsPion, zullen het wel uit ons hoofd 

laten om daar misbruik van te maken. Kom 

zeg, wij zijn geen Facebook. Maar toch, 

onze wetgever wil nu zeker weten dat we 
nooit met andermans persoonsgegevens aan 

de haal gaan. Die gegevens moeten goed 

beveiligd worden. En dat is best grappig nu 

diezelfde wetgever met een ‘sleepwet’ van 

iedereen alle communicatie wil kunnen 

onderscheppen. 
     Hoe dan ook, er is nu een verordening. 

De Algemene verordening gegevensbe-

scherming (AVG). Als simpele schaakclub 

moeten we daaraan voldoen. Dat staat niet 

ter discussie. Dus EsPion heeft nu een 

Privacy Statement. Die staat in dit blad. Als 
gevolg van die AVG moet elk lid alsnog 

toestemming geven voor wat we al jaren 

met stilzwijgende goedkeuring doen. Die 

toestemming moet nu zwart op wit. Dus: in 

dit blad staat ook een bon. Vanwege die 

nodige toestemming. Lees ’m. Vul in. Knip 

uit. En geef ’m aan Harrie. Dan kunnen we 

goedgekeurd doorgaan met wat we al jaren 

deden. 

     En voor wie twijfelt, bedenk dat AVG ook een 

prima virusscanner is. Gratis nog wel. Nou daar 

heb je toch ook geen bezwaar tegen ? 
 

- o – 0 – o – 
 

Geef me de vijf 

Als nummer vier met toch maar een enkel 
punt meer dan nummer laatst heeft het 
derde team zich met 5 matchpunten in de 
derde klasse SGA nipt gehandhaafd. Ook 
EsPion 2 kwam tot 5 wedstrijdpunten en 
handhaafde zich, zij het op plaats zes in de 
tweede klasse SGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op naar volgend seizoen 
Even leek het alsof EsPion 4 zou promo-
veren. Maar ’t kwam een pietsie te kort en 
blijft in z’n klasse (vierde klasse SGA). Dat 
doet het eerste team als sterkste van de 
zwakkeren in de eerste klasse SGA ook. 
 

- o – 0 – o - 
 

Eddy bedankt 

Zondag 8 april 2018. Jammer, Eddy Sibbing 
stopt met de zondagse schaaklessen voor 
spelers tussen de R 1400-1600 en R 1600-
1800. Het waren elke keer mooie uurtjes, 
vol inzicht en plezier. Namens allen van ons 
die er van hebben genoten: Eddy Bedankt ! 
 

- o – 0 -  o – 
 

Negen van de tien 
Webmaster Mick glundere dat hij dit sei-
zoen negen van de tien externe wedstrijden 
won. Een mooie prestatie. Verdient dat 
geen prijs ? 
 

-  o – 0 – o - 
 

Actie = redactie 
Na een aantal opvallende bijdragen heeft 
Johan Metz zich aangesloten bij de redactie 
van dit blad. Grote kans dat als hij je een 
keer op ogenschijnlijk onschuldige wijze het 
hemd van het lijf vraagt, je dit in een 
volgende uitgave er op kunt nalezen. 
 

- o – 0 – o - 
 

Hup Henk 
We zijn getuige van het mooie seizoen van 
Henk Enserink. Intern speelt hij zich 
krachtig naar een toppositie. En extern 
overbrugde hij winnend maar liefst 312 

Elopunten en zette een grote stap richting 
de Kooij Kubus  

 
- o – 0 – o – 

mei 2018 . Vierde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

De verordening gebiedt 
 

 
 

 
 
 
 

Dit exemplaar is bestemd voor:  iedereen die 
per ongeluk of na gericht zoeken of uit 
goede gewoonte hier belandt en zich 
daarmee het voorrecht schept dieper in 
te kunnen gaan op het wel en wee van 
de schaakvereniging van Amsterdam 
Zuid en haar zesenzestig leden, waaron-
der menig aangenaam mens. Welkom.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Het Heilige Offer
 

Dinsdag 24 april was weer een avond met 

youngEsPion. Henk Enserink ontving ons 

gastvrij en had bedacht om het over het  

gambiet te hebben. De praktijk waarbij men 

materiaal, meestal een pion, opoffert voor 

een hoger ideaal. We analyseerden een aan-

tal van deze brutale openingen op een 

magnetisch bord, dat Henk speciaal voor 

deze gelegenheid in zijn woonkamer had 

opgehangen.  

     Al snel werd duidelijk dat sommigen wat 

moeite hadden om de wonderen van het 

magnetisme te gebruiken en dat er af en toe 

nogal wat stukken op de grond kletterden. 

Dat was misschien passend, want stukken 

laten verdwijnen is ’n beetje het doel van 

een gambietopening. 

     Natuurlijk heeft ons geanalyseer ook 

interessante resultaten opgeleverd. Het viel 

bijvoorbeeld op dat het ‘slachtoffer’ van een 

gambietopening, vaak een goede of in elk 

geval gelijke partij kon behalen door mate-

riaal terug te geven. Zowel de aanvallende 

initiator van het gambiet, die bereid is om 

als het moet 14 stukken hout op te offeren, 

als de echt taaie verdediger die bereid is zijn 

eigen koning, te midden van vijandelijke 

stukken, in te zetten bij het verdedigen van 

de voetsoldaten, zullen door dit inzicht te-

leurgesteld zijn. De timing van zo’n offer is 

echter cruciaal en velen struikelen op hun 

weg, dus men hoeft niet direct te wan-

hopen. 

 

Beter schaken dan Harry Potter 

Zelf speel ik nooit gambieten, en niet alleen 

vanwege bovenstaande reden. Ik geloof dat 

er ook zeker gegronde ethische vragen te 

stellen zijn over het bewust opofferen van 

je manschappen. 

     Wellicht ben ik beïnvloed door het lezen 

van de boeken van J.K. Rowling, waarin de 

schaakstukken luidkeels protesteren tegen 

de slechte zetten van Harry Potter. Gesla-

gen worden is voor een betoverd schaak-

stuk erg pijnlijk, en daarom denk ik dat de 

zelfsprekende schaakstukken uit Harry 

Potter niet zo snel met de meest wilde of-

fers akkoord gaan. 

     Om precies die reden maken de schakers 

uit Zweinstein geen enkele kans tegen de 

schakers van EsPion. Want in de gewone 

mensenwereld begrijpen we dat het schaak-

spel draait om het ‘vangen’ van de koning, 

en niet om het beschermen van de eigen 

manschappen, niet waar ? Zo’n recht-op-

het-doel-af visie past een gevoelloos mens, 

en misschien zijn wij schakers wel allemaal 

gevoelloze mensen als dat nodig is om beter 

te schaken dan Harry Potter of wie er ook  

 

 

tegenover ons zit. Een pionoffer is vaak een  

hele praktische zet. Je tegenstander moet 

maar bewijzen dat hij met de hierop volgen-

de complicaties kan navigeren ! 

 

De echte rol van de pion ? 

Toverij buiten beschouwing gelaten, is er 

toch nog een ander bezwaar tegen veel 

gambieten. Net zoals een geofferde koe 

nooit meer melk zal geven, zo zal een 

opgeofferde pion de overkant nooit halen. 

Bovendien zal deze onfortuinlijke pion ook 

geen enkel stuk meer van de tegenstander 

uit de weg kunnen ruimen en geen enkel 

eigen stuk kunnen beschermen. Kortom, 

deze pion zal in het vervolg van de partij 

nutteloos zijn. (Behalve dan om in je han-

den mee te wriemelen als de partij spannend 

wordt).  

     Dat is niet erg zul je zeggen, deze pion 

heeft immers zijn rol al vervuld door het 

openen van lijnen voor je meer waardevolle 

stukken. Maar is dat werkelijk de functie 

van een pion ? Het openen van lijnen voor 

lopers, torens en dames ? Het slaat in feite 

nergens op dat mensen met deze bekrom-

pen visie op pionnen romantici worden 

genoemd.  

     Als dat hun functie was, waarom hebben 

de schaakgoden dan de pionnen in de 

beginstelling voor de rest van het leger ge-

plaatst ? Zelfs de ketteraars die het Fischer-

random spelen, plaatsen hun pionnen altijd 

netjes voor de eigen stukken. Een schaakva-

riant waarbij de pionnen achter de stukken 

worden geplaatst is ongehoord. 

 

Een passend einde 

Misschien komen pionnen wel pas echt tot 

leven in het eindspel. En wat is een schaak-

spel zonder eindspel ? In het eindspel ge-

beuren de mooiste dingen. Henk is een 

groot fan van eindspelpuzzels, die hij zelf 

liefkozend ‘studies’ noemt.  

     Daarom sloten wij onze avond af door 

lelijke openingen verder te laten zitten en te 

kijken naar een aantal eindspelpuzzels dat 

Henk kende. ‘Kende’ is het verkeerde 

woord, Henk was zelf de oplossingen van 

de puzzels kwijtgeraakt, dus het werd een 

echte zoektocht. Net zoals het schaakspel 

een echte zoektocht is, in het begin, aan het 

einde en toch zeker ook in het midden, ook 

voor de tovenaars en koeien onder ons.  

     Misschien is God ook wel de oplossing 

van het schaakspel kwijtgeraakt, en zijn wij 

daarom veroordeeld tot het spelen van de 

meest verfoeilijke pionoffers ? Een passen-

de gedachte om mee af te sluiten. 

Constantijn



 

 

 

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

EsPion 1  

Donderdag 21 maart. De oh zo vriendelijke 

bezoeker wordt hardhandig bejegend. 6 – 2. 

 

Tegen Almere 3 

Vincent van den Eijnde 1 

Dick van der Eijk 1 

Roland Wastiaux ½ 
Léon de Zwart 0 

Rudolf van Velden ½ 

Henk Enserink 1 

Willem Alpherts 1 

Ron van Leeuwen  1 

 
Woensdag 9 mei volgde op Kattenburg de 

laatste winst van het seizoen. 5 – 3.  

  

Tegen De Raadsheer 2 

Vincent van den Eijnde ½ 

Dick van der Eijk 1 
Roland Wastiaux 1 

Rudolf van Velden 1 

Eric Junge   ½ 

Pieter Pelleboer 1 

Ron van Leeuwen  0 

Willem Alpherts 0 
 

EsPion 2 

De strijd is gestreden. Met slechts 5 punten 

uit 7 wedstrijden viel de vlag nog net niet. 

 

 EsPion 3 
Donderdag 12 april is dreigende degradatie 

op het nippertje afgewend. 4 – 4.  

 

Tegen Amsterdam West 8 

Harold van der Laan 0 

Frank Steensma 0  
Ric Wieringa 1 

Tim van Daalen 0  

Ton van den Eyden 1 

Alfred Vellekoop 1 

Pieter Kok        0  

Jaap de Kreek       1 
 

              EsPion 4  

Op de dag dat dit blad uitkomt, donderdag 

17 mei, staat het vierde team op een top-

plaats, gedeeld tweede. Vandaag dus speelt 

het zijn laatste wedstrijd van dit seizoen. 
Caïssa 10 komt op bezoek. Normaal ge-

sproken moet die wedstrijd winst opleveren.  

Maar ja, wat is normaal in deze competitie.           

     Met slechts één matchpunt minder dan 

de nummer een is er nog ’n klein kansje op 

het kampioenschap. Theoretisch dan. Want 
de kans is groter dat de nummers 1 en 2 

hun buit ongegeneerd binnenhalen. Hoe 

dan ook, tot nu het het vierde het heel goed 

gedaan. Vanavond moet het ’t doen zonder 

kopman Robert. Wellicht kan Mick dat 

compenseren door de ‘tien uit elf’ te halen. 
       

- o – 0 – o - 

 

 
Bardienst 

De laatste diensten van het van het lopende 

drop-of-dronder seizoen. En dan wordt het 

alweer zomercompetitie.  

 

24 mei 

Wouter, Harold en Raymond A. 
 

31 mei 

Meindert, Ric en Harrie 

 
- 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 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.amsterdam 

 

 

 

 

 
 

 

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


 

 

 

Privacy Statement van Schaakvereniging EsPion
 

1. Introductie 

Schaakvereniging EsPion (hierna: EsPion) 

is de beheerder van de website 

www.espion.amsterdam en uitgever van het 
clubblad “Blad Zonder Naam”.  

     In dit overzicht wordt aangegeven hoe 

EsPion persoonsgegevens verzamelt en op 

welke wijze deze gegevens worden gebruikt. 

EsPion is verantwoordelijk voor de verwer-

king daarvan.  
 

EsPion zet zich in voor de bescherming van 

de privacy van haar leden, de bezoekers van 

haar website en de deelnemers aan de door 

EsPion georganiseerde schaakwedstrijden. 

Persoonsgegevens van leden, bezoekers en 
deelnemers worden uiterst zorgvuldig ver-

werkt en beveiligd.  

     EsPion houdt zich aan de wet en regel-

geving op het gebied van de bescherming 

van persoonsgegevens, zoals de Wet be-

scherming persoonsgegevens en - met 
ingang van 25 mei 2018 – de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

2. Welke gegevens worden verzameld ? 

Algemene gegevens met betrekking tot be-

zoeken aan de website van EsPion worden 
verzameld zonder dat de bezoekers worden 

geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten 

tevens het IP-adres van de bezoeker. Het 

IP-adres is een nummer dat automatisch 

aan de computer wordt toegekend wanneer 

het internet wordt opgestart.  
     Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan 

de identificeerbare gegevens van de bezoe-

ker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestem-

ming is verkregen. 

 

Persoonsgegevens en beeldmateriaal wor-
den door EsPion verzameld voor de hieron-

der genoemde doeleinden. De gegevens 

staan EsPion ter beschikking doordat u uw 

gegevens zelf heeft ingevuld op het betref-

fende formulier van EsPion, dan wel dat u 

deze op andere wijze kenbaar heeft ge-

maakt. Deze gegevens betreffen veelal uw 

identiteit en contactgegevens (zoals e-maila-

dres en NAW-gegevens).  

     Beeldmateriaal in de vorm van foto’s en 

/of illustraties staat EsPion ter beschikking 

nadat deze zijn gemaakt met uw toestem-
ming dan wel dat u deze ter verwerking 

hebt aangeleverd.  

 

3. Op welke wijze worden de persoons-   

   gegevens gebruikt ? 

EsPion verwerkt uw persoonsgegevens 
voor de volgende doeleinden:  

a) het uitoefenen van de doelstellingen van 

    EsPion, inclusief maar niet beperkt tot  

a.1) om contact met u te kunnen opnemen; 

a.2) om u informatie te sturen; 

a.3) het organiseren van schaakwedstrijden;  
a.4) het bijhouden van uitslagen en standen;  

 

 

a.5) het faciliteren en bevorderen van deel- 

       name aan schaakwedstrijden.  

b) het bijhouden van een ledenadministra-  

     tie; 
c) het berekenen, vastleggen en innen van  

    contributies en/of inschrijfgelden; 

d) het voldoen aan wettelijke verplichting- 

     en. 

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens  
    verstrekt ? 

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt 

dan wel gedeeld met de overkoepelende re-

gionale bond en de landelijke bond KNSB.  

     Daarnaast verstrekt EsPion wedstrijduit-

slagen aan de KNSB ten behoeve van de 
ratingverwerking.  

 

Wilt u geen e-mail en/of andersoortige in-

formatie meer ontvangen met betrekking 

tot de activiteiten en nieuwtjes van EsPion, 

dan kunt u gebruik maken van de afmeld-
mogelijkheid die is opgenomen in iedere e-

mail die EsPion verstuurt of u kunt dit 

schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris 

van EsPion. 

 

Geen commercieel gebruik 
EsPion zal uw persoonsgegevens zonder 

uw voorafgaande toestemming verkopen 

noch verhuren, verdelen of anderszins 

commercieel ter beschikking stellen aan 

derden. 

 
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 

Door het meedelen van uw persoonsgege-

vens garandeert u dat deze juist en volledig 

zijn. EsPion kan u bij het meedelen van val-

se identiteiten, onvolledige of onjuiste gege-

vens tijdelijk of definitief iedere toegang tot 
de website of delen ervan ontzeggen en de 

verdere informatievoorziening aan u staken. 

 

Bewaren van persoonsgegevens 

EsPion bewaart persoonsgegevens niet 

langer dan noodzakelijk voor de verwezen-

lijking van de doeleinden waarvoor de gege-

vens worden verwerkt, en in elk geval zo 

lang als specifieke regelgeving vereist. 

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens  

    beveiligd? 
EsPion neemt te allen tijde passende 

technische en organisatorische maatregelen 

teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies of tegen enige vorm van on-

rechtmatige verwerking. 

 
6. Verwijzingen naar andere websites 

De website van EsPion en het clubblad 

kunnen verwijzingen en/of advertenties 

naar websites van andere bedrijven bevat-

ten. EsPion is niet verantwoordelijk voor 

het gebruik van uw persoonsgegevens door 
die andere bedrijven. EsPion raadt u aan 

http://www.espion.amsterdam/


 

 

 

om het privacybeleid van de desbetreffende 

bedrijven te raadplegen.  

 

Eventuele advertenties op de website van 

EsPion kunnen cookies gebruiken. Deze 

cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die 

verantwoordelijk zijn voor de advertenties. 

EsPion is niet verantwoordelijk of aanspra-

kelijk voor deze cookies.  

 

7. Uw privacy rechten 
U heeft recht op inzage in uw persoons-

gegevens, het recht om correctie, beperking 

of verwijdering van uw persoonsgegevens 

en beeldmateriaal te vragen en daarnaast 

kunt u vragen om overdracht van uw 

gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken 
tegen het gebruik van uw gegevens.  

     Indien de verwerking van uw gegevens 

berust op toestemming, dan kunt u deze te 

allen tijde intrekken. 

     U kunt uw verzoeken en/of vragen 

m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan 
het secretariaat van EsPion. U ontvangt dan 

zo spoedig mogelijk antwoord. 

     U bent tevens gerechtigd een klacht in te 

dienen over het gebruik van uw gegevens 

bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

 
8. Wijzigingen van het privacybeleid 

Het bestuur van EsPion behoudt zich het 

recht voor om dit privacybeleid statement te 

wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit 

statement om op de hoogte te blijven van 

de meest recente versie.  
 

9. Contact 

Voor vragen en/of suggesties met betrek-

king tot dit privacybeleid statement en/of 

met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u zich richten tot de 
secretaris van EsPion. 

 

Amsterdam, 7 mei 2018 

 

- o – 0 – o - 

  

Where Eagles Dare… 
EsPion 3 – Amsterdam-West 8 
 
Een wedstrijd voor ons derde om in de der-

de klasse te blijven. Tegen nummer laatst. 

Een gelijk spel is voldoende. Natuurlijk 

moeten we ruim kunnen winnen van deze 

tegenstander. Dat gebeurde echter niet! Wat 

dan wel? 
     Onderweg staan de partijen wat ondui-

delijk, maar niet slecht. Dan komen er wat 

uitslagen: Jaap wint een mooie partij (1-0), 

Frank komt wat vervelende pionnen achter 

en moet afgeven (1-1), Harold staat erg 

moeilijk, maar vecht nog, Ton staat gewon-

nen, maar heeft het punt nog niet, Tim staat 

prima, maar vergrijpt zich (1-2). 

      Pieter vraagt mij ( ik ben niet de cap-

tain) of hij remise kan aannemen, ik vertel 

hem dat we niet goed gaan en hij speelt 

door. Later delft Pieter toch het onderspit 

(1-3), uw verslaggever wint (2-3), Harold 

moet na lange strijd buigen (2-4), Ton haalt 

het punt binnen (3-4). Alfred staat volgens 

velen gewonnen, dus 4-4 ligt binnen bereik. 

     Dan gebeurt het verschrikkelijke: Alfred 

heeft plots geen gewonnen positie meer. 

Wat? Gaan we dit nog verliezen? Hoewel 

we volgens Harrie bij 3,5-4,5 verlies nog net 

op bordpunten binnen kunnen blijven, loop 

ik te stampen door de zaal. Nog maar even 
een peukje buiten.  

     Ik kom Michael Klaversteijn tegen, hij 

zegt mij dat Alfred het punt gaat pakken. 

“Hoe in vredesnaam”, zeg ik, “het wordt 

hooguit remise”. Michael insisteert. Ik 

stamp weer weg. Alfred en zijn tegenstander 
komen in tijdnood. Weer probeert “Klaver-

tje4” mij gerust te stellen: hij voelt het punt 

aankomen. 

     Ik heb het feit dat we deze pot kunnen 

verliezen nog geen plaats kunnen geven en 

stamp verder. Als ik weer richting Alfreds 
bord loop gebeurt het ongelofelijke: zijn 

tegenstander doet een onreglementaire zet. 

Nog ongelofelijker: die tegenstander geeft 

pardoes op (4-4). 

     Het houdt niet op: Michael komt op mij 

af: “Dat heb je toch gezegd?” De halve club 
staat om Alfreds partij heen. Het maakt niet 

meer uit. The Eagle has landed. 
 

Ric Wieringa 

- o – 0 – o - 

 

Harr ie  
 

Voor elke EsPionees is het een vertrouwd 

beeld bij het betreden van de speelzaal: 

Harrie in een hoekje druk werkend achter 
een laptop aan de indeling. Maar wat doet 

hij nu precies ? Uw verslaggever toog op 

Hemelvaartsdag wat eerder naar Torendael 

en kreeg een exclusief kijkje achter de 

schermen. 

     Al sinds de oprichting van EsPion 
arriveert Harrie steevast om kwart over 7 bij 

Torendael. Na binnenkomst schuift hij een 

tafel in de hoek en haalt een laptop tevoor-

schijn. Het is bepaald niet het nieuwste 

model maar Harrie verzekert mij dat het 

oude beestje nog prima geëquipeerd  is voor 
zijn taak. De laptop wordt opgestart en al-

lereerst worden een paar bestanden ververst 

met een vanuit huis meegenomen USB-

stick. Ondertussen gaat de telefoon: Rob 

van Slooten wil vanavond ook meespelen.   

     Harrie legt uit: “De meeste leden deel ik 
standaard in en die moeten zich afmelden 

als ze een avond niet meespelen, met ande-

ren heb ik de afspraak dat ik ze alleen indeel 

als ze zich van te voren aanmelden via mail, 

telefoon of door voor 20:00 uur aanwezig te 

zijn.”  
     Het indelingsprogramma wordt opge-

start en de basic uitstraling valt mij meteen 

op. Het is dan ook geen duur softwarepak-

ket maar een programma dat speciaal voor  



 

 

 

EsPion is gemaakt door Ad Mank. Harrie 

pakt er een papieren lijst bij met afwezigen 

en voert bij elke naam in of deze ingedeeld 

kan worden of niet. Daarnaast informeert 

hij bij barman Roald of hij wil meespelen. 

Die geeft aan alles prima te vinden en blijft 

voorlopig even buiten de indeling. Alle na-

men worden nog een keer gecheckt of de 

aanwezigheid correct is ingevoerd en Harrie 

drukt op de knop indelen waarna de con-

frontaties voor vanavond meteen tevoor-
schijn komen. Het programma koppelt 

spelers aan elkaar die qua winstpercentage 

het dichtst bij elkaar liggen zonder dat 

iemand binnen een competitie twee keer  

dezelfde tegenstander krijgt en zorgt voor 

een evenwichtige kleurverdeling.  
     De showmappen met de welbekende 

naamkaartjes komen tevoorschijn en Harrie 

begint met schuiven. Het is nog geen 20:00 

uur dus het betreft nog een voorlopige in-

deling. De speelzaal druppelt ondertussen 

langzaam vol en enkele spelers melden zich 
nog aan. Om 20:00 uur wordt opnieuw de 

knop indelen ingedrukt maar er volgt een 

foutmelding. Er is nu een oneven aantal 

spelers in de A-groep. Wat nu ?  

     Barman Roald gaat meespelen en daar-

naast komt er een intergroep-partij. Van de 
spelers die dit lot nog niet hebben onder-

gaan heeft Ton de slechtste score in groep 

A en Ruut de beste in groep B en dus wor-

den beiden tot elkaar veroordeeld. Harrie 

drukt nogmaals op indelen en kan nu de 

naamkaartjes in de mappen naar hun defini-
tieve plek schuiven. Vervolgens klinkt het   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

kenmerkende “de indeling is gereed” door 

de zaal. 

     Meteen wordt het druk voor de inde-

lingstafel. Niet iedereen kent elkaar even 

goed bij naam en Harrie assisteert wat 

mensen bij het vinden van de juiste tegen-

stander. Ondertussen moppert de voorzitter 

over het kaliber van zijn tegenstander maar 

de winstpercentages liggen verrassend ge-

noeg dicht bij elkaar. Daarnaast zijn er nog 

twee dingen die aandacht vragen. Allereerst 

is er Henk Enserink die beweert dat hij deze 

competitie al tegen Willem Alpherts heeft 
gespeeld.  

     Harrie duikt weer achter z’n laptop maar 

kan geen eerdere confrontatie vinden. Mis-

schien heeft Henk last van kampioenstress? 

Jos Hillebrand vormt door zijn aanwezig-

heid een ander probleem. Omdat het wat 
vaag was of hij nu wel of niet zou komen 

vanavond is hij buiten de indeling gelaten. 

Ook dit wordt snel opgelost door Jos de 

tegenstander van Roald te geven die zich nu 

volledig kan focussen op de bar. Het wordt 

langzaam rustig in de zaal en Harrie kan nu 
zelf ook plaatsnemen achter een schaak-

bord.  

     Als overal de strijd is gestreden loopt het 

inmiddels tegen twaalven en kan Harrie 

weer aan de slag. Alle uitslagen worden in-

gevoerd en daarna wat bestanden op een 
USB-stick gezet. Hiermee kan hij morgen 

vanuit huis de website weer voorzien van de 

uitslagen en nieuwe standen.  

     Harrie, hartelijk dank voor een inkijkje in 

het wonderlijke proces van indelen ! 

Johan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring toestemming gegevensverwerking 

 

Hieronder kun je aangeven hoe je wilt dat EsPion omgaat met jouw 

persoonsgegevens en beeldmateriaal. Kruis s.v.p. je keus aan. Vul naam en datum in 

en zet je handtekening. Knip de bon uit. En  geef deze aan Harrie Boom.  

     Let wel, zonder je toestemming mag EsPion je gegevens en beeldmateriaal niet  

gebruiken en blijf je daardoor helaas van informatie van EsPion verstoken. 

 

( ) Ja, ik stem in met gebruik en doorgave van mijn persoonsgegevens zoals 

     beschreven in het in dit blad vermelde  privacy statement van EsPion. 

( ) Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. 

 

( ) Ja, ik stem in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website  

     en (social)media van EsPion.  

( ) Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. 

 

Mijn Naam: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Amsterdam, -------------------------------------------------------------------------------(datum) 

 

Handtekening,-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


