
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een glorieus dozijn 
We trokken met dertien EsPionezen naar 
Londen. Gewoon, dertien in een dozijn 
denk je dan. Maar Ho !  We deden er met 

Patrick IJzendoorn zelfs nog een veertiende 
bij. We wonnen de Internationale Trofee, 
Roland bleas FIDE-Grootmeester Keith 
Arkell from the simulaneous board, André 
healed there a remise. En meer, The Max 
Miles Mix won de pubquiz (met Jos, Roland 
en Tom en een volstrekt partijdige jury). We 
deden het bijzonder aardig bij de blitzcom-
petitie (3 min. p.p.p.p. + 2 sec increment). 
Kortom: We let them smell a poppy. 

     We verloren wel dik met bier drinken. in 

de stamkroeg van the Hammersmith Chess 

Club: The Albion. 
 

Vier clubs ? 
Drie clubs van eilandbewoners zouden zich 

opmaken om EsPion ‘in the pan to hacken’: 
naast de Londense smeden waren ook de 

Ierse Cork Chess Club and Bury St. 

Edmunds Chess Club uitgenodigd. Cork 

kwam met één man, Mark Watkins. Aardige 

vent. Is het een idee om eens in Cork te 

spelen ? Het schijnt er mooi te zijn. 
     Bury St. Edmunds verscheen met één 

man minder dan Cork. Naar verluidt bleven 

ze thuis omdat hun voorzitter psychische 

problemen had. Die van ons niet. Raymond 

toonde zich weer eens een perfecte praeses 

waarmee je je internationaal uitstekend kunt 
presenteren. Bovendien was hij voor de 

EsPionezen een rots in de branding en 

bindmiddel van de bovenste plank. 

 

Jan de Witt 
The Hammersmith Chess Club bleek ook 
een jongen van Jan de Witt te hebben: John 
White, gastheer, organisator, kok, speler, 
gids in Londen en alles perfect in orde. In 
zijn uppie won hij van de voltallige Cork 
Chess Club (met zwart) en van compleet 
EsPion (met bier drinken). 
 

- o – 0 – o – 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De familie Hammer 
Twee leden van onze club verbaasden zich 
in Londen over de uitgebreidheid van de 
familie Hammer. Op de naambadges van 
onze Engelse vrienden lazen ze Yu Chen 
Hammer, John Hammer, Marios Hammer, 
Baruzj Hammer… Ze leken ook zo weinig 
op elkaar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere prestaties 
Eugen schaakte overal: 75 m onder de zee-
spiegel en in de in de vroege ochtend in de 
straten van Londen. 

Roland won, André speelde remise in de 
simultaan tegen FIDE-grootmeester Keith 
Arkell (nr. 32 van Engeland, Elo 2417). 
     Jos ging nét niet Full Monty. Tom was 
niet dronken maar viel wel uit bed, Johan 
was onze grootste nachtbraker maar zorgde 
er ondertussen vreugdevol voor dat je via 
onze site op de hoogte bleef van het 
Londense gebeuren. Rob en Meindert 

losten en passant alle wereldproblemen op. 
Peter won het in decibellen van Charly, 
maar Harrie en Frank compenseerden dat 
geheel. Willems stille humor was het meest 
Engels van ieder maar hij had dan ook 
getraind in Dorset. 

juli 2018 . Vierde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

Dit exemplaar is bestemd voor:  
 
 
 
 
 
 

 

lezers en allen die willen  

te Engeland varen, Jan, Piet, 

Joris en Corneel ook. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Voorrondes 
 

De afgelopen weken speelde ik en mijn 
kompanen (Johan, Tim, Frank en Ric) mee 

in de ‘voorrondes’ van de SGA-rapidcom-

petitie. Voor de duidelijkheid, mijn definitie 

van de term voorronde is de volgende: 

“Elke ronde die niet volgt op een laatste 

voorronde en zelf geen eerste ronde is.” 
Een belachelijk woord natuurlijk. Volgens 

sommigen is het leven slechts een voor-

ronde voor de dood, maar in dit geval volgt 

er voor de teams die in hun klasse tot de 

beste vier behoren een prestigieuze finale-

ronde. Ik zal u tijd besparen: wij van EsPion 
2 hebben het niet gehaald, maar soms is de 

bestemming minder belangrijk dan de reis 

daarnaartoe. Lees verder om te weten hoe 

het met het laatstgenoemde gesteld was. 

     Om te beginnen de spelregels: het was 

vier tegen vier, we hadden elk vijftien minu-
ten per partij en kregen er bij een druk op 

de knop 10 seconden bij. Snel hoofdreken-

werk leert dat er bij dit speeltempo en drie 

partijen op één avond genoeg tijd is om een 

heleboel stukken weg te geven en tussen de 

partijen door de zin en onzin van het leven 
te bespreken.  

     De organisatie heeft besloten om, van-

wege een tekort aan teams, de derde- en 

tweedeklasse teams tegen elkaar te laten 

spelen. Dit lijkt geweldig voor het ambiti-

euze tweedeklasteam dat wij zijn, maar de 

scores worden wel apart bijgehouden, en 

dus gaan de vier beste derdeklassers en de 

vier beste tweedeklassers naar de finale. Met 

zeven teams in de tweede klasse leken onze 

kansen goed, maar enkel met gekleurde 

knikkers werkt kansberekening zo.   
 

Een belangrijke vraag 

Enfin, één moment op 1 juni is het bespre-

ken waard. Voordat de eerste partij begint, 

kaart ik het punt aan waar elke rechtlijnige 

schaker, voor wie de regels van het spel 
meer betekenen dan het welzijn van zijn 

eigen familie, ’s nachts over droomt. Wan-

neer mag ik een partij claimen ? Wat als 

mijn tegenstander niet reageert op een toch 

zó briljant schaak van mij en ik zijn snor 

ook nog eens niet mooi vind, mag ik dan 
mijn hand opsteken ? De wedstrijdleider 

reageert alsof ik hem gevraagd heb wat het 

doel van het leven is en vermeld “dat je dat 

zelf maar moet uitzoeken met je tegen-

stander” en beantwoordt daarmee onbe-

doeld beide vragen zeer treffend. 
     We spelen deze eerste ronde overigens 

tegen onze clubgenoten van EsPion 1, door 

wie een aantal van ons zijn gebracht naar de 

verre streken rondom Muiderberg. Maar wij 

geven geen cadeautjes. Uitslag 2 - 2. Om 

verwarring te voorkomen doe ik maar geen  
 

 

 

 

illegale zetten. In de tweede ronde winnen 

we, maar de tegenstanders schrijven de 

namen aan de verkeerde kant zodat alle 

uitslagen verkeerd om staan. Ik herstel dat 

en voorkom hiermee opnieuw veel verwar-

ring. In de derde ronde laten we punten lig-

gen en spelen we gelijk tegen het vijfde 

team van Amsterdam West. Beslissend is 

het weggeven van een toren door een team-

genoot links van me. Gelukkig loopt zijn 

trein later op de avond vertraging op. Als 
straf. 

 

Spoken in Torendael 

De tweede avond is cruciaal. Wij mogen 

aantreden tegen drie derdeklassers, in 

Torendael nog wel, waar enige gewenning 
aan de buitensporige verwarming ons altijd 

gunstig gezind is. De avond begint goed, 

met een vanzelfsprekende overwinning op 

EsPion 3. De tweede wedstrijd eindigt ge-

lijk. In mijn eigen partij probeert mijn 

tegenstander mij de favorietenrol toe te 
schuiven, een stukje psychologische oor-

logsvoering waar ik verstandig op reageer 

door te doen alsof ik hem niet begrijp. Dit 

brengt hem duidelijk in verwarring en ik 

win deze partij. In de derde ronde van de 

avond grijpen we net mis. Ik zet snel een 
punt op het bord met een mooi stukoffer 

maar uiteindelijk eindigt de avond in mineur 

met 1½ - 2½.  

 

Het slot 

Vanzelfsprekend vallen er bij een hecht 
team zoals het onze geen verwijten, maar 

we beseffen dat we op de laatste speeldag 

iets radicaal anders moeten doen om nog 

een kans te maken op de finaleronde. 

Uiteindelijk gooien we op advies van Johan 

de hele opstelling, die gebaseerd was op de 
ijzeren wetten van de ratinglogica, om en dit 

pakt heel goed uit. Voor onze tegenstanders 

wel te verstaan. In de eerste twee ronden 

van de avond komen mijn teamgenoten te 

kort (score nul). In de laatste ronde kunnen 

we misschien nog onze eer herstellen, maar 
in een winnende positie denk ik mijn tegen-

stander te kunnen vernederen met een 

torenoffer, gevolgd met dubbelschaak. Maar 

het schaak is toch echt enkel, en mijn dub-

belzien heeft verregaande consequenties, 

want we blijven op een 2½ -1½ nederlaag 
steken.  

     Een lichtpuntje is dat de anderhalve 

punt die wij scoorden indirect een finale-

gang voor EsPion 1 mogelijk maakte.  Om-

dat ook EsPion 3 ook succesvol was is 

EsPion 2 helaas het enige team dat de 
voorrondes niet overleeft. Maar we hebben 

toch een rol in de wereld. En zo zijn voor 

ons de voorrondes bovendien gelijk aan 

rondes, en dat is wel zo simpel. 

Constantijn 
 

 
 

- o – 0 – o - 



 

 

Rapidteams tonen hun klasse ! 
 
Toegegeven: vooraf waren we al dik 

tevreden geweest met één finaleplaats. 

EsPion 1 en 2 hadden de laagste ratings van 

de tweede klasse en EsPion 3 de laagste van 

de derde klasse. Maar als je uiteindelijk met 

twee teams de finale haalt, wil je meer ! 
     Vorig jaar lukte het het team rond rapid- 

en blitzspecialist Robbie Es (‘meneer 

Schalekamp’ voor intimi) nog wel om de 

penningmeester te verblijden met een state-

of-the-art digischaakklok, maar dat was in 

de derde klasse. Team Schalekamp was nu 
als EsPion 1 ingedeeld in de tweede klasse, 

en dat scheelt gemiddeld gauw een Elootje 

of 150. Bovendien moest Team Schalekamp 

het stellen zonder vaste krachten Mart en 

Frans, die een jaartje wilden overslaan. Hun 

“vervangers” waren echter ook niet mis: 
Henk, Harrie en ondergetekende. Cor was 

natuurlijk ook van de partij. 

     Team 2 was team 1 van vorig jaar, aan-

vuld met Frank en EsPions razende repor-

ter Johan. We noemden dit team ook wel 

youngEsPion 1, want youngEsPion 2 heette 
officieel EsPion 3. Ik probeer het simpel te 

houden. 

     Als ik vooraf geld had mogen inzetten 

op het team dat de finale zou halen had ik 

zeker voor EsPion 2 alias youngEsPion 1 ge-

kozen. Rics jeugd krijgt namelijk les van 
onze clubkampioen Roland. Maar laat het 

nu net dit team zijn dat als enige de finale 

niet haalde ! Dat lag niet aan Tijn, die 

topscorer van de tweede klasse leek te 

worden, maar in de laatste voorronde tegen 

zijn enige 0 aanliep. De finaleplaats was 
toen trouwens toch al uit zicht. Maar Tim 

en Johan kunnen nog wel wat extra lessen 

gebruiken. Laatstgenoemde verrichtte wel 

een heldendaad door in de laatste voor-

ronde een puntje af te snoepen van onze 

(Team 1) enige concurrent voor de vierde 
en laatste finaleplek in de tweede klasse.  

      En dan was daar EsPion 3, een jeugdig 

gelegenheidsteam, bestaande uit Eugen, 

Hans, Bram, Meindert, Adrian en onze 

voorzitter. Van dit team mochten geen 

wonderen verwacht worden, maar, voor-
namelijk door Hans’ bijna perfecte score in 

de voorrondes geschiedde het wonder toch: 

als derde naar de finale ! 

     Woensdag 20 juni moest het gebeuren 

op Kattenburg. Beide finaleteams waren 

enigszins gehandicapt: Team 1 moest het 
stellen zonder Harrie, die totaal niet gere-

kend had op een finaleplek en al onderweg 

was naar Londen, en bij Team 3 was 

Meindert er niet. Vervangers hoefden niet 

opgetrommeld te worden. Beide teams 

hadden al een ruime basisselectie. 
     Helaas kon Team 3 niet opnieuw stun-

ten en eindigde als vierde, hoewel onze 

voorzitter 2 uit 2 scoorde. Bravo, Raymond. 

Bij Team 1 waren Henk en ondergetekende 

niet in goeden doen. Henk verprutste in de 

eerste ronde een totaal gewonnen stand met  

 

twee stukken meer en kwam er in de andere 

2 potjes niet aan te pas. Zelf trapte ik in de 

eerste pot, weliswaar in tijdnood en na de 

hele partij te hebben verdedigd, in een 
simpele tactic, en verloor in de laatste ronde 

na een goede tot gewonnen stand te hebben 

gehad. Tussendoor speelde ik wel een bijna 

perfecte partij tegen een speler met een 

hoge 1700 rating, waarop ik nog wel even 

kan teren. Cor haalde zijn niveau en scoor-
de 50%. Well done ! 

     Maar de held van de avond was Robert. 

Voor wie het niet gelooft, check this out: 

 

Individuele scores finale 

SGA-Rapid 2018 

 

   2e klasse Rating    Score TPR 

   R. Schalekamp 1447  100% 2000 

 

Dit heb ik, uiteraard zonder toestemming, 

geplukt van de website van de SGA. Let 

vooral op de TPR. Hoezo “geen bijzondere 

rating”, meneer Metz ? 

     Henk, Cor en ik scoorden ook 3 punten, 

maar dan uit 9, zodat we op 6 uit 12 kwa-
men. Een eervolle score, maar niet genoeg 

voor de felbegeerde klok. 

     Uiteindelijk ging VAS 4 er met de klok 

vandoor in de tweede klasse en ZZ in de 

derde klasse. Proficiat ! 

     Hoewel mijn eigen score niet indruk-
wekkend was (2½ uit 5 in de voorrondes en 

1 uit 3 in de finale), wil ik toch twee van 

mijn partijen laten zien. Voor mij waren ze  

leerzaam, wellicht zijn ze dat ook voor som-

mige clubgenoten: 

     Uit de eerste voorronde: 
 

Wit: Constantijn Dekker (EsPion 2) 

Zwart: Marcel Kusse (EsPion 1) 

 

1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Pf3 Lg7     

5. Lf4 d6 6. e3 0-0 7. Ld3 Ph5 8. Lg3 Pc6 
9. 0-0 Pxg3 10. hxg3 e5 11. d5 Pb4          

12. Le2 e4 13. Pd4 c5 14. Pc2 Lxc3          

15. bxc3 Pxc2 16. Dxc2 b6 17. a4 Ld7     

18. Tfb1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Er valt van alles op te merken over de 

eerste 17 zetten, maar het is rapid, dus 

onnauwkeurigheden zijn normaal. Maar dit 

is een belangrijk moment. Ga ik de dame-

vleugel verdedigen met bijvoorbeeld 18 … 

Dc7 gevolgd door 19. Tfb8, of laat ik wit 

zijn gang gaan op de damevleugel en ga ik 

in de aanval op de koningsvleugel ?  

     Stockfish vindt beide opties ok, maar als 

je een keus hebt gemaakt, moet je op de 

ingeslagen weg doorgaan, zeker bij rapid… 
18 … h5 (koningsaanval dus) 19. Da2 h4 

20. a5 hxg3 21. fxg3 Dg5 22. Kf2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar hoe moet het verder. Ik keek wel even 

naar 22 …f4, maar zag niet zo snel wat 

daarvan het gevolg zou zijn. Dan toch maar 

de damevleugel verdedigen? Dat zou een 

fatale vergissing blijken. Laten we eens 
kijken wat er had kunnen gebeuren na 22 

… f4:  

     Variant 1: 23. gxf3 Dh4+ 24. g3 Dh2+ 

25. Ke1 Kf7 26. Lf1 Dxg3+ 27. Df2 Dxf2+ 

met gelijk spel, volgens Stockfish 

Variant 2: 23. exf3 e3+ 24. Kg1 (24. Kxe3 
Dxg3+ 25. Kd2 Txf4 is hopeloos voor wit) 

Dxg3 en zwart staat goed tot gewonnen, 

want de pion op f4 zal ook vallen 

     Enfin, ik besluit toch maar van plan te 

switchen: 22 … Tb8 23. axb6 Txb6        

24. Txb6 axb6 25. Da7 Tf7?? (de fatale 
fout, maar verdedigen is nu eenmaal 

moeilijker dan aanvallen) 26. Db8+ Kg7 

27. Dxd6 f4 (nu speel ik het toch maar, 

want wat moet ik anders ?) 28. exf4 e3+    

29. Kxe3 Dxg3+ 30. Lf3 g5 31. De5+ Kf8 

32. Ta8+ (en opgegeven; normaal laat ik 
mijn tegenstander de matzet wel uitvoeren, 

maar ik had geen tijd meer om de gevolgen 

van 32 … Le8 33. Dxe8# te overzien en 

opgeven is dan eenvoudiger dan een zet 

uitvoeren). Goed werk van Tijn, natuurlijk, 

maar de les voor mij was: stick to your plan.  
     In de finale speelde ik in de tweede 

ronde tegen een andere talentvolle jonge 

speler, en nu bleef ik wel bij mijn plan: 

 

 

 
 

Wit: Marcel Kusse (EsPion 1) 

Zwart: Maarten Mellegers (Isolani) 

 

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Ld3 Pb4 4. Lc4 e6 

5. c3 Pc6 6. 0-0 d5 7. exd5 exd5 8. Te1+ 

Le7 9. Lb5 a6 10. Lxc6+ bxc6  

     Ondanks mijn wat maffe derde zet ben 

ik goed uit de opening gekomen en ik had 

dat voordeel kunnen vasthouden met 11. d4 

gevolgd door 12. Pe5 of andersom (eerst 11 

Pe5). Ik wilde zwart echter niet de gele-
genheid geven om van zijn dubbelpion af te 

komen en speelde daarom: 

     11. d3 Pf6 12. Qe2 Lg4 13. Lg5 Lxf3 

14. Dxf3 0-0 15. Pd2 Tb8 16. Tab1 Dc7 

(Stockfish keurt deze zet af en beveelt voor 

wit nu 17. Pb3 of 17. Lh4 aan met enig 
voordeel, maar ik maak er geen gebruik van) 

17. Lf4 Ld6 18. Lxd6 Dxd6 19. Dg3 (na 

dameruil zou het ongeveer gelijk staan, 

maar zwart wil meer) Dd8 20. Pf3 Da5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

En weer moet ik een keus maken tussen het 

verdedigen van de damevleugel en het ten 

aanval trekken op de koningsvleugel. En 
weer kies ik voor de koningsaanval, maar nu 

blijf ik erbij: 

     21. Ph4! Dxa2 (zwart hapt toe) 22. Pf5 

g6 23. Pe7+ Kh8?? (de beslissende fout 

van zwart. Met 23 … Kg7 had hij de boel 

waarschijnlijk kunnen keepen. Wit kan 
zeker remise forceren met 24. Pf5+ Kg7   

25. Pe7+, maar of er meer in zit is twijfel-

achtig) 24. De5 Kg7 25. g4 (nu gaat het 

bijna vanzelf) h6 26. h4 Txb2 (die pion 

mag-ie hebben) 27. Txb2 Dxb2 28. g5 

hxg5 29. hxg5 Dd2 30. gxf6+ Kh7          
31. Kg2 (heerlijk, zo’n koningszetje) Dh6 

32.Th1 

     Hier hield zwart het voor gezien. Hij 

verliest niet alleen de dame, maar in maxi-

maal 4 zetten ook de koning. Bijvoorbeeld: 

32 … Dxh1+ 33. Kxh1 Kh6 34. Dg3 Kh5 
35. f4 Kh6. 

 

Marcel 
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Scheids, doe iets  !
 
Een dropshot op de tennisbaan, dat met 
zoveel effect geslagen wordt dat de bal uit 
zichzelf weer terugkomt over het net. Voor 
wie is het punt ? Een toeschouwer die een 
bal van de doellijn haalt, een marathonloper 
die van de weg geduwd wordt, Christopher 
Froome die hardlopend en zonder fiets de 
finishlijn van een cruciale bergetappe pas-
seert: scheids, zeg er iets van ! 

     De regels van een sport en de manier 

waarop ze geordend zijn in een reglement 

heb ik altijd interessant gevonden, met 

name die gevallen waarin het reglement niet 

duidelijk voorziet en de scheids moet im-
proviseren.  

     Ook de partij Wastiaux-Alhperts van 

donderdag 2 november 2017 had zomaar 

op een dergelijke interventie van de wed-

strijdleider uit kunnen lopen.   

     Wat er gebeurde? Willem loerde op een 
paard van Roland dat niet weg mocht, op 

straffe van mat met de Dame op f2. Toen 

het paard zich tot zijn verbazing vergalop-

peerde wist Willem niet hoe snel hij Dxf2 

moest spelen. Hij noteerde alvast het mat 

met een nog beheerst handschrift op zijn 
wedstrijdformulier. Roland kromp in elkaar 

– hij had al een serie opeenvolgende  neder-

lagen te verduren gehad - en wilde het 

hoofd in de schoot leggen, Willem de hand 

reiken. Totdat hij alsnog zijn eigen enigszins 

verscholen toren op b2 zag staan en het mat 
bruut ophief met Txf2. Einde wedstrijd. 

     De heren waren achteraf vol lof over 

hun partij, daarbij het mallotige slot nege-

rend. Maar wat als Roland zijn hand uitge-

stoken had om op te geven, die op het 

laatste moment teruggetrokken had omdat 
hij zijn toren in het oog kreeg, maar daarbij  

Willem’s vingertoppen geschampt had ? 

     Over wat precies opgeven is, daar is het 

wedstrijdreglement niet erg expliciet. Geldt 

hier ook dat aanraken gelijk staat aan 

‘zetten’ ? Of moet de hand waarneembaar 
geschud worden ? En door wie dan ? Op 

een lastig moment in de partij over  de tafel 

heen opzichtig de hand van je tegenstander 

pakken onder het uitroepen van een 

duidelijk hoorbaar ‘dank u wel’ om zo de 

schijn te wekken dat hij opgeeft, het is een 
winstpoging die ik nog niet gezien heb. 

Maar zou het reglementair kunnen ? 

     Naast spelregelkennis is een onvoor-

waardelijke loyaliteit naar de meest gedu-

peerde speler toe onontbeerlijk voor een 

wedstrijdleider, dat heb ik ooit geleerd van 
Pioncoryfee Wil Haggenburg. Hoe kan je de 

spelregels zo interpreteren dat liefst de no-

toire zeikerd in het ongelijk gesteld wordt ?  

In die zoektocht had Wil duidelijk lol. 

     De leukste - maar ook ingewikkeldste - 

interventie die ik ooit mocht doen. was tij-
dens een vakantie week van de Hervormde 

Diaconie, waar twee bejaarde vrouwen mijn  

 

 

 

hulp inriepen. Ze waren aan het dammen.  
Bij het middenspel aangekomen konden ze 

het niet eens worden over hoe de regels van 

het slaan ook al weer waren. Glimlachend 

overzag ik hun slagveld. De een had al haar 

stenen op zwart geplaatst, de ander op wit. 

Ze schoven als het ware geruisloos door 
elkaars linies heen.  

     Wat moest ik hen adviseren ? Alle stenen 

op zwart zetten en opnieuw beginnen ? 

Maar misschien was dit wel een metafoor 

van hun beider leven waarin ze ook de be-

langrijke battles uit de weg gegaan waren. Ik 
zag mijn kans schoon, schoof het dambord 

opzij en begon een indringend pastoraal 

gesprek. Drie kwartier later werd dat door 

één van hen afgesloten met het voorstel om 

gezamenlijk nog een potje mens erger je 

niet te doen.  
     Natuurlijk speelde ik met hen mee, want 

met ergernis leren om te gaan is een goede 

oefening voor elke wedstrijdleider. 

 

Henk Enserink 

- o – 0 – o - 
 
Open brief aan Eddy 

 

Jarenlang volgde ik op vele zondagen 

de trainingen van Eddy Sibbing.  

Na elke keer begreep ik meer  

van het schaakspel. 

Nu lees ik dat in India 

Rameshbabu Praggnanandhaa  

grootmeester is geworden. Hij is 12 jaar. 

Wat denk je, zou ik,  

nog maar net 79 jaar,  

hem nog kunnen inhalen ? 

A.Th. 

- o – 0 – o - 
 

Lichess 
 

Sinds kort treffen enkele leden van onze 

club elkaar ook achter het digitale 

schaakbord. Via de site lichess.org worden 

op onregelmatige basis online-toernooitjes 
gehouden. De laatste keer waren er negen 

enthousiaste deelnemers.  

     Dit kan natuurlijk altijd uitgebreid 

worden. Als je ook mee wil doen, heb je een 

account nodig op lichess. Dit is eenvoudig 

aan te maken en bovendien volledig gratis. 
Stuur vervolgens een bericht naar online 

wedstrijdleider Tim, op lichess te vinden 

onder de naam timvd, en hij geeft je alle 

informatie. Je kan Tim natuurlijk ook op de 

club even aanspreken.  

  
 



 

 

EsPion 4 – Caïssa 10 
 

In de laatste competitieronde mag het vier-

de team het opnemen tegen hekkensluiter 

Caïssa 10. Na de mooie overwinning in 
Uithoorn begin april is de derde plek bereikt 

met evenveel matchpunten maar 2,5 bord-

punten achter nummer twee Amstel 5 en 

één matchpunt achter koploper ENPS 6. In 

de vierde klasse promoveren twee ploegen 

dus bij een hoge uitslag of een misstap van 
de concurrentie is er wel wat mogelijk. Dat 

de tegenstander van deze avond nog geen 

enkele wedstrijd heeft gewonnen dit seizoen 

is daarbij een gunstig voorteken. 

     Captain Robert is helaas verhinderd 

maar ziet zichzelf als onmisbare factor bin-
nen het team. Zodoende ontving hij twee 

weken eerder alvast een speler van Caïssa in 

Torendael. Bij die ontmoeting was Robert 

zo gastvrij om vroeg in de partij een loper 

cadeau te doen om vervolgens met pijn en 

moeite een remise uit het vuur te slepen.  
     Dat het fijn vertoeven is in Torendael 

was niet tot alle spelers van Caïssa 10 door-

gedrongen want ze komen op de speel-

avond zelf met slechts vijf spelers voor de 

resterende zeven borden opdraven. Mick 

krijgt geen tegenstander en legt zo definitief 
beslag op de Struijlaart trofee met een score 

van 8 uit 9. Slechts spelers van Caïssa 11 en 

de Amstel 5 waren dit seizoen in staat een 

halfje van het externe kanon af te snoepen. 

Omdat Mick bij twee invalbeurten in het 

derde ook de volle buit meepakte is hij een 
meer dan terechte winnaar. 

     Ook uw verslaggever krijgt een lege stoel 

tegenover zich en krijgt door het improvisa-

tietalent van Harrie de gelegenheid de kop-

positie in de interne B-poule verder uit te 

bouwen. 
     Om 8 uur staat er dus meteen 2½ – ½ 

op het scorebord. Jos Hillebrand wint ver-

volgens vrij snel en als Ruut dat even later 

ook doet is de winst al binnen. Maar eigen-

lijk is er een hogere uitslag nodig om de 

concurrentie echt zenuwachtig te maken. 
Na het verlies van Jan zit dat er helaas niet 

in en zijn de partijen van Raymond en Cor 

alleen nog van belang voor de statistieken. 

Cor haalt z'n punt binnen en dan wordt het 

druk rond het bord van Raymond die tegen 

oud-pionlid Tonny Vieira speelt.  
     Raymond zit in tijdnood maar de stelling 

is qua hout nog redelijk in evenwicht, beide 

spelers hebben nog twee torens en wat 

pionnen. Raymond heeft een vrije randpion 

en mag van z’n tegenstander zijn torens zo 

positioneren dat hij bij promotie ook effec-
tief een dame kan overhouden. Maar in 

plaats van eerst z’n toren op de achterste rij 

te plaatsen promoveert Raymond direct. 

Daarmee wint hij weliswaar een toren maar 

het had zoveel mooier kunnen zijn. Het 

blijkt de inleiding te zijn voor een waar 
foutenfestival van beide kanten. Jos Kraay 

loopt weg omdat ze het niet meer kan 

anzien en Bram slaat na weer een misser 

met z’n hoofd op een tafel. Uiteindelijk is 

het de vlag van Raymond die een einde 

maakt aan deze dramatisch slechte partij.  

     Een week later blijkt dat de uitslagen van 

ENPS 6 en de Amstel 5 niet in ons voor-

deel uitvallen. En zo komt het vierde dit 

seizoen helaas 1,5 bordpunt tekort voor 

promotie naar de derde klasse. Misschien is 

het maar beter zo. 

Johan 
- o – 0 – o – 

 

Wie, wat en waar 
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Als nieuwbakken lid van de vereniging hoor 

ik al maandenlang het een en ander rond-

zoemen over een schaakweekend in 
London. Wat nu precies de bedoeling is 

weet ik niet maar het klinkt wel interessant. 

Begin april is er voorafgaand aan een club-

avond in Torendael een voorlichtingsbij-

eenkomst waar ik niet bij aanwezig kan zijn 

en ik vraag Raymond later wat meer infor-
matie.  

    Ik raak enthousiast en een paar dagen 

later boek ik met een paar muisklikken een 

verblijf van vrijdag tot en met maandag in 

London-Hammersmith en een treinreis: 

vrijdagmiddag van Amsterdam naar Brussel 
met Thalys en een aansluitende Eurostar 

naar London en maandagavond terug met 

een rechtstreekse Eurostar van London 

naar Amsterdam. Raymond besluit dezelfde 

heenreis te boeken en zorgt ervoor dat 

Eugen, Tom en Jos H. dat ook doen.  
 

Voorpret en kleine irritaties 

Donderdagavond: zoek ik mijn spullen bij 

elkaar en wil nog wat printen, zoals de 

treintickets. Bij boeking waren die meteen 

online beschikbaar maar nu krijg ik een 
foutmelding. Ook in de app van Eurostar 

lukt het niet om ze tevoorschijn te halen. 

Vervelend gedoe waar ik nu niet op zit te 

wachten.  

     Een beetje geïrriteerd besluit ik halver-

wege de avond even naar Torendael te gaan 
om nog een rondje mee te spelen in de 

zomercompetitie maar vooral om afscheid 

te nemen van Adrian. Hij gaat verder 

studeren in Duitsland en verlaat onze club      

na een half jaartje alweer. Achter het bord 

tref ik Tim. Ik zie al vrij snel iets over het 
hoofd en laat mij daarna veel te eenvoudig 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

mat zetten. Hopelijk is deze partij geen 

voorbode voor het weekend. 

     De volgende ochtend doe ik een nieuwe 

poging om de tickets te printen. Opnieuw 

dezelfde foutmelding. Ik besluit de klanten-

service van Eurostar te bellen. Ondanks het 

020-nummer kom ik uit in een internatio-

naal callcenter. Er is dit moment geen 

Nederlandstalige operator beschikbaar en ik 

kan als alternatief kiezen om iemand in het 

Frans te spreken.  
     Gezien mijn beperkte beheersing van de 

deze taal lijkt mij dat geen goed idee en 

uiteindelijk krijg ik een Engelstalige dame 

aan de lijn. Ik leg de situatie uit en krijg te 

horen dat mijn tickets niet online beschik-

baar zijn omdat er een reisdeel met Thalys 
bij zit. Dit antwoord komt mij wat onge-

loofwaardig over omdat de tickets eerder 

wel online beschikbaar waren. De dame aan 

de andere kant van de lijn gooit het 

vervolgens over een andere boeg en stelt nu 

dat er een technisch probleem met de 
website is en dat ik mijn tickets op 

Amsterdam Centraal kan krijgen. Het laat 

op mij niet echt een betrouwbare indruk 

achter, maar een alternatief heb ik niet dus 

ietwat geïrriteerd vertrek ik maar tijdig naar 

het station.  
 

Op Amsterdam Centraal is het druk bij de 

internationale loketten. Bij de volgnummer-

automaat is een dame neergezet die blijk-

baar de taak heeft om zo weinig mogelijk 

mensen een nummertje te laten trekken. En, 
het moet gezegd worden, ze is uitermate 

geschikt voor deze functie.  

     Vakkundig wordt ik afgeblaft dat ik 

‘homeprint’ tickets thuis moet printen en 

 



 

 

dat het hier 5 euro kost. Ik ben dan voor-

zien van nog wat extra irritatie en een 

nummertje.  

     Dan staat Eugen opeens achter mij en 

vertelt meteen over zijn ervaringen met de 

beroerde service op dit station. Gelukkig is 

hij zelf al wel voorzien van geprinte tickets. 

Na 25 minuten ben ik eindelijk aan de 

beurt, maar de baliemedewerkster stelt dat 

ze mij niet verder kan helpen. Ze doet zelfs 

een beetje lacherig als ik vertel dat de 
telefonische klantenservice van Eurostar me 

hiernaartoe heeft doorverwezen. Zo kom ik 

dus niet verder en als laatste optie besluit ik 

het dan maar bij de conducteur van de trein 

te proberen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Van A naar B 

Raymond en Jos zijn inmiddels ook op het 

station gearriveerd en we gaan maar meteen 

naar het perron. Op illegale wijze passeer ik 

de toegangspoortjes en op het perron zie ik 

een plukje personeel van de Thalys staan. Ik 
leg mijn verhaal uit aan de vriendelijke 

Vlaamse ‘trainmanager’ en hij kan gelukkig 

mijn boeking in zijn zakcomputertje terug-

vinden.  

     Ik mag mee naar Brussel en kan daar 

verder proberen om aan mijn ticket naar 
London te komen. Helaas hebben we alle-

maal apart geboekt en krijgen dus stoelen in 

verschillende wagons en is de hele trein 

‘volzet’ en kan de trainmanager op dit vlak 

niks voor ons regelen.  

     Even later scheurt ook Tom op z’n 
scootmobiel over het perron. Langere stuk-

ken lopen lukt niet, maar met dit handzame 

karretje is hij een stuk mobieler. We zoeken 

allemaal onze eigen stoel op en in razende 

vaart gaat de trein onderweg richting 

Brussel.  
     Onderweg spreek ik de trainmanager 

nog een keer aan waar ik precies moet zijn 

in Brussel. Hij raadt mij aan naar de 

internationale loketten van de Belgische 

spoorwegen te gaan en drukt me op het hart 

me te haasten: onze overstap is aan de 
krappe kant. 

 

Van B naar L 

In Brussel ga ik dus in rap tempo naar de 

Internationale loketten. Net als bij hun 

collega’s in Amsterdam is het hier druk. Ik 
trek een volgnummer en ben zowaar vrij 

vlot aan de beurt, maar ook hier kunnen ze 

mij niet helpen. Ik moet bij de terminal van 

Eurostar zijn. Die zit om de hoek en ik leg 

mijn verhaal weer uit, aan de eerste de beste 

medewerkster. Ze verwijst mij naar een 

balie waar een ontzettende lange rij voor 

staat. Als ik eindelijk aan de beurt ben blijkt 

dit ook weer voor niets te zijn geweest en 

wordt ik verwezen naar een automaat. Deze 

is capabeler dan menig baliemedewerker, 

want in no-time spuugt hij mijn tickets uit. 

    Wel is er al veel tijd verloren gegaan en 

de overstaptijd was al niet zo ruim. Omdat 
het Verenigd Koninkrijk geen Schengenland 

is moet je bij het reizen met Eurostar door 

een uitgebreide security- en paspoortcon-

trole. Ook daar staat weer een lange rij. Ik 

heb het gevoel dat ik zo de trein ga missen. 

Mijn irritatiegrens is inmiddels overschre-
den en ik doe mijn beklag bij een medewer-

ker die gevoelig is voor mijn argumenten of 

geen zin heeft mijn gezanik aan te horen: hij 

loodst mij direct door de priority-lane.      

Dat gaat lekker vlot en als ik daar door-heen 

ben is het boarden al begonnen en ik loop 
meteen door naar de trein.  

     Online was het mogelijk om de 

zitplaatsen in de Eurostar bij elkaar te 

zetten maar daar aangekomen is de rest er 

nog niet. Vlak voor vertrek komt iedereen 

gelukkig toch nog binnen lopen en de trein 
vertrekt richting London. 

    Raymond heeft twee schaaksets bij zich 

en dus kunnen we onderweg volop schaken. 

De trein zoeft onder Het Kanaal door en 

twee uur na vertrek uit Brussel rollen we 

station St. Pancras International in London 
binnen. Toms scootmobiel wordt weer in 

elkaar gezet en we gaan richting metro. Het 

is inmiddels avondspits en dat betekent 

grote drukte, zelfs bij elke lift moeten we 

een tijdje wachten. Tom heeft van te voren 

uitgezocht welke lijn we moeten nemen en 
waar hij moet uitstappen. Niet elk station 

heeft een gelijkvloers perron en liften. 

     In de metrohal dient zich een volgend 

probleem aan: de toegang tot de lijn die we 

moeten hebben is afgesloten en de borden 

geven een stremming aan. Wat nu? Een 
andere lijn richting Hammersmith is niet 

geschikt voor Tom en z’n scootmobiel. 

Terwijl we overleggen over wat we nu het 

beste kunnen doen, gaat de toegang opeens 

weer open en kunnen we richting perron. 

Dat is al snel ontzettend vol en de metro’s 
die binnen rollen zijn nog voller. Tom past 

daar absoluut niet meer bij. We laten er 

diverse voorbij gaan en we vragen ons af of 

het zinvol is nog langer te blijven wachten 

of dat we beter eerst in de buurt een hapje 

kunnen eten. Uiteindelijk volgen de metro’s 
elkaar in steeds rapper tempo op zit er 

eentje tussen met genoeg ruimte voor. 

 

Van pub tot erger 

Tom, Raymond, Eugen en Jos zitten allen 

in hetzelfde hotel maar ik verblijf elders. 
Nadat mijn reisgenoten zijn uitgestapt reis 

ik nog een paar stationnetjes verder naar het 

eindpunt van de lijn en via Google maps 

 



 

 

heb ik mijn hotel snel gevonden. Het 

inchecken gaat vlot en m’n kamer heb ik, 

ondanks de vreemde lay-out van het 

gebouw, snel gevonden. Ik ga even een half 

uurtje lang uit, fris mij daarna op en bel 

Tom en Raymond om te kijken of ze zin 

hebben om ergens een hapje te eten. Beide 

nemen ze niet op en ik vind een supermarkt 

voor een broodje en een salade. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Om half 9 loop ik de Albion Pub binnen, 

de stamkroeg van de Hammersmith Chess 
club. Veel clubgenoten zitten al aan het bier 

en ik wordt hartelijk begroet door John 

White, de drijvende kracht van het hele 

gebeuren aan Britse zijde. Ik wordt meteen 

bestempeld als de jongere van de groep. 

Met mijn 32 jaar ben ik inderdaad de 
jongste van EsPion. Tim en Constantijn, 

dat laten jullie bij een volgende gelegenheid 

toch niet weer gebeuren? Als na een half 

uurtje ook mijn mede-treinreizigers binnen 

lopen mist alleen Meindert nog, die we de 

rest van de avond ook niet zien. We gaan 
naar boven waar een aantal schaakborden 

staan. Één man valt direct op. Hij wil 

vluggeren met maar één minuut op de klok 

terwijl zijn tegenstander er vijf krijgt en 

veegt iedereen vrij eenvoudig van het bord. 

Het blijkt de Britse grootmeester Keith 
Arkell te zijn, de grote attractie van het 

weekend. Naast een goede schaker blijkt het 

ook nog een sympathieke vent te zijn. Na 

wat potjes schaak en de nodige pints keert 

iedereen weer terug richting z’n hotel.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Het begint 

Zaterdagochtend moet iedereen om 9 uur 

aanwezig zijn in de speelzaal van onze 

gastheren, The Lytton Residents Hall. Een 

prestigieuze naam voor ’n eenvoudig buurt-

huis. Het is een kwartiertje lopen voor mij 
en onderweg kom ik Roland en Frank 

tegen. Aangekomen bij de zaal ontmoeten 

we Patrick van IJzendoorn. Oud-lid van 

Es’80 en tegenwoordig werkzaam als cor-

respondent in London voor onder meer de 

Volkskrant. John is inmiddels druk aan het 

bellen want lang niet alle Britten zijn 

aanwezig. De meeste EsPionezen zijn er in-

middels wel maar dat ging niet zonder slag 

of stoot.  

     Eugen had gevraagd of Jos hem wilde 

wekken. Dat deed Jos plichtsgetrouw maar 

daarbij viel de deur van z’n kamer dicht en 

sloot hij zichzelf buiten. Omdat het nogal 
wat moeite en vooral tijd kostte om weer 

binnen te komen, sloegen Jos, Eugen, Tom 

en Raymond het ontbijt noodgedwongen 

over.  

     Ook Meindert is er nu bij en heeft een 

complete make-over ondergaan die we 
ongetwijfeld de komende  donderdagen ook 

terug gaan zien in Torendael. Hij verblijft in 

hetzelfde hotel als Harrie en die had bij de 

receptie al nagevraagd of Meindert wel was 

ingecheckt. Dat heeft hij geweten: al om 7 

uur stond Meindert bij z’n kamer. Hij heeft 
er gisteren uren over gedaan om van het 

vliegveld naar het hotel te komen: 

onbeleefde Britten stuurden hem continu 

de verkeerde kant op en hij kwam 

uiteindelijk te uitgeput op zijn hotelkamer 

aan om ’s avonds nog naar the Albion te 
komen. Arme Meindert. 

     Ik had begrepen dat er dit weekend nog 

twee andere verenigingen aanwezig zouden 

zijn maar de vereniging uit Cork heeft alleen 

de voorzitter gestuurd en de vereniging uit 

Bury St. Edmund ontbreekt zelfs geheel. 
Een uur later dan de bedoeling was wordt 

het weekend dan officieel geopend met 

ietwat clichématige speeches over het bou-

wen van bruggen. Raymond overhandigt  

een fraaie fotocollage van het bezoek van 

Hammersmith aan Amsterdam.  
 

 

 

 

 

Daarnaast heeft Tom nog een extra 
verrassing in petto: een speciale interna-

tionale editie van BZN met een prijsvraag. 

Diegene die het eerst met de goede oplos-

sing komt ontvangt een fles Oude Jenever. 

Dit wordt uiteraard met gejuich begroet. 

  
Om het eggie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Het is tijd voor het serieuze werk. Op 14 

borden gaan we het opnemen tegen 

 

 

 

 



 

 

Hammersmith. Inzet is het wegpoetsen van 

de schandalige nederlaag van vorig jaar in 

Amsterdam en een trofee in de vorm van 

een rood-gele koning die eerder dit jaar al 

dienst deed als prijs voor een blitzkam-

pioenschap onder 15.  

Als jongste EsPionees wordt ik gekoppeld 

aan waarschijnlijk de oudste deelnemer van 

Hammersmith. Ik speel met zwart en mijn 

tegenstander kiest een zeer behoudende 

openingsstrategie. Ik neem ook geen 
initiatief omdat ik wat bevreesd ben voor de 

speelsterkte, gezien de verhalen over de 

confrontatie een jaar geleden in Amsterdam. 

Het blijkt onnodig. Mijn tegenstander opent 

door het afruilen van stukken mooie lijnen 

voor mij en ik kan druk zetten op zijn 
koningsstelling. Als ik zijn dame kan pakken 

in ruil voor toren en loper en ik vervolgens 

zijn beide torens kan ruilen voor mijn dame 

is een eindspel met toren tegen loper 

eenvoudig uit te spelen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ondertussen regent het punten voor ons en 

we hebben al snel een riante voorsprong die 

we niet meer weggeven: 8½-.5½. En deze 

uitslag had nog een stuk hoger kunnen 

uitvallen: Eugen komt nadat hij z’n tegen-
stander mat heeft gezet alsnog remise 

overeen omdat er nog een toren op het 

bord had moeten staan, Frank verliest nadat 

hij met zetherhaling een remise had kunnen 

afdwingen en Raymond geeft een volledig 

gewonnen stelling uit handen. Samengevat: 
We waren deze ochtend duidelijk beter dan 

onze Britse vrienden, al kozen zij dit keer 

niet voor hun sterkste opstelling.  

 

Speed up ! 

Vandaag is het precies twee jaar geleden dat 
het Britse volk stemde voor uittreding uit de 

EU en er zijn grootschalige protestacties in 

de stad. Een buitenlandcorrespondent moet 

zoiets natuurlijk op de voet volgen en we 

nemen afscheid van Patrick, die op bord 2 

liet zien het spelletje nog prima te 
beheersen. 

     Het is tijd voor de lunch, aangeboden 

door Hammersmith, en die laat zich het 

best samenvatten met het woord eenvoudig. 

Raymond, die het ook al zonder ontbijt 

heeft moeten stellen heeft dringend behoef-
te aan een goede kop koffie en zoekt die el-

ders. Daarmee mist hij wel de eerste ronde 

van het snelschaaktoernooi waarin hij was 

ingedeeld tegen Keith Arkell die met een 

aantal handicaps ook meespeelt.  

     Zelf begin ik tegen een jonge speler van 

‘The Hammers’ die na 3 zetten al z’n dame 

cadeau doet en mij wel heel eenvoudig het 

eerste punt laat scoren. De indeling is 

Zwitsers en zo kom ik in de tweede ronde 

op bord 2 terecht waar ik wordt wegge-

vaagd door een sterke Britse speler. Na nog 

een verlies wordt ik in ronde 4 gekoppeld 

aan Peter. Ik verspeel knullig een cruciale 
pion en dan is het een kwestie van tegen-

houden waarna we remise overeen komen. 

In ronde 5 pak ik weer de volle buit en zo 

komt mijn score toch nog uit op 50%. 

Keith Arkell wint het toernooi met 5 uit 5 

gevolgd door een aantal spelers met 4 
punten, waaronder Roland.  

 

Uitvoeringsfase 3:  Bier & Zo 

Het programma gaat verder in The Albion 

met een pubquiz. Daarvoor worden eerst 

vijf teams samengesteld. Briefjes met namen 
worden in twee plastic zakken gestopt en 

Raymond, Frank en Willem krijgen de 

gewichtige taak te loten wie in welk team 

komt. Ondanks de gedegen voorbereiding 

van de Britten, zijn er aan het einde van de 

loting nog briefjes met namen over en 
ontstaatr er een zesde team. 

    Afijn, we kunnen van start. In de eerste 

ronde krijgen alle teams 8 stellingen 

voorgeschoteld met de vraag wat de naam 

van de opening is waar deze uit voorkomt. 

Zeker geen makkelijke opgave als er bij-
voorbeeld een Caro-Kann is te zien in een 

stelling waar geen zwarte pion op c6 staat.     

     De tweede ronde bestaat uit kennisvra-

gen. Zelf weet ik alleen het goede antwoord 

op de vraag bij welk toernooi er traditie-

getrouw Erwtensoep wordt geserveerd. In 
ronde 3 volgen er quotes met de vraag van 

welke bekende schaker deze afkomstig is. Ik 

ben hier niet goed in en omdat mijn team-

genoten ook met weinig goede antwoorden 

komen eindigen we helaas ergens in de 

onderste regionen.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Na de quiz is het etenstijd. De Britten heb-

ben de benedenverdieping afgehuurd van 

een Indisch Indiaas, nee, Pakistaans 

Restaurant dat geen beschikking heeft over 

een alcoholvergunning. Om toch in die 

behoefte te kunnen voorzien wordt er op 
de weg er naar toe een tussenstop gemaakt 

bij een lokale supermarkt om het nodige in 

te slaan. In het restaurant duurt het lang 

 

 



 

 

voordat het eten gereed is maar dan is het er 

ook in overvloed. Na het eten sluit ik de 

dag samen met Eugen, Harrie en Rob nog 

af in The Albion voor een laatste potje 

schaak.   

 

De Slachtbank 

Zondagochtend met als laatste programma-

onderdeel, een simultaan gegeven door 

Keith Arkell. Plaats van handeling is een 

zaaltje in een fitnessstudio tussen de 
trampolines. We worden ingedeeld op 

rating en ik kom ongeveer in het midden 

terecht aan een tafel met een lid van de 

Hammersmith. We discussiëren wat over 

wat een succesvolle strategie zou kunnen 

zijn. Behoudend spelen of juist hem 
proberen te verrassen met avontuurlijk spel?   

     Ik speel met wit het degelijke en toepas-

selijke London system maar verlies al vrij 

snel knullig een pion en speel gevoelsmatig 

dan al een verloren partij. De grootmeester 

plaatst vervolgens een brute aanval wat mij 
nog een pion kost maar dat levert ook 

ruimte op om druk richting zijn koning te 

ontwikkelen. Daarmee haal ik de angel uit 

zijn aanval en hij blijft nu steeds wat langer 

bij mijn bord hangen. Helaas doorziet de 

grootmeester al mijn snode plannen en als 
ik een toren moet inleveren rest mij niets 

anders dan hem de hand te schudden.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Van de 23 borden weet alleen Roland te 

winnen en André is in staat de grootmeester 

op remise te houden. Twee fraaie prestaties.  

     Tom heeft nog geen enkel goed 
antwoord gehad op de raadsels in BZN en 

besluit maar wat hints te geven. Al snel 

heeft iemand de juiste antwoorden en de 

fles hoeft niet mee terug naar Amsterdam. 

    De Britten hebben haast want om 13:00 

speelt Engeland z’n tweede WK-wedstrijd 
tegen Panama. We zijn allen van harte 

uitgenodigd mee te kijken en zo wat op te 

snuiven van de Britse voetbalcultuur maar 

ik geloof het verder wel. Ik heb nog 

anderhalve dag in London en wil ook nog 

wat van de stad zien. Na een vlug afscheid 
van onze Britse vrienden en de EsPionezen 

waarvan de meesten vandaag alweer terug 

gaan naar Amsterdam loop ik richting de 

metro. Ik stap uit bij Covent Garden, een 

levendig gebied in het centrum van London 

rond een oude markthal. Hier bezoek ik het 
London Transport museum. Het heeft een 

erg leuke expositie over alles wat met 

vervoer in en rond Londen te maken heeft 

en zoomt bijvoorbeeld ook in op de 

ontwikkeling van roltrappen en liften die 

nodig zijn om de diepe perrons van 

sommige metrostations te bereiken. 

 

Nastoot en evaluatiefase 

Na een paar uur hou ik het daar voor gezien 

en wil een kijkje nemen bij de nieuw 

ontwikkelde gebieden in het Oosten van de 

stad. Veel industrie en havenactiviteiten zijn 

daar in de laatste decennia vertrokken om 
plaats te maken voor woon- en kantoor-

gebieden. Met de metro reis ik naar station 

Bank waar ik overstap op de Docklands 

LightRail (DLR), een automatisch metro-

systeem, dus zonder bestuurderscabine. 

Hierdoor je kan voorin leuk naar buiten 
kijken. De metro kronkelt zich door Canary 

Wharf, een gebied vergelijkbaar met de 

Amsterdamse Zuidas maar dan een heel 

stuk groter. Indrukwekkende gebouwen 

volgen elkaar in rap tempo op en er wordt 

ondanks de Brexit nog flink bijgebouwd.  
     Ik rij op goed geluk nog een stukje door 

en de metro duikt weer onder de grond en 

stopt bij station Island Gardens. Dat klinkt 

wel aantrekkelijk en ik besluit uit te stappen. 

Het blijkt een niet heel bijzonder parkje aan 

de Thames te zijn. Er staat wel een fraai 
toegangsgebouwtje van een voetgangers-

tunnel. Ik daal af naar beneden en loop 

onder de rivier door. Een informatiebordje 

leert mij dat deze tunnel al in 1902 is aange-

legd en halverwege kom ik nog een stukje 

noodreparatie uit de tweede Wereldoorlog 
tegen.  

     Aan de overkant ligt het stadje 

Greenwich. Ik Google even vlug op mijn 

telefoon wat hier de highlights zijn en kom 

onder meer een park tegen van waar je een 

mooi zicht op de stad schijnt te hebben. Na 
een behoorlijke klim een heuvel op kom ik 

uit bij het Koninklijk Observatrium. Op dit 

punt is in 1884 de standaardtijd afgesproken 

en ligt de nulmediaan. Als de zon hier op 

het hoogste punt staat is het precies 12 uur 

en dit wordt gezien als Greenwich Mean 
Time, kortweg GMT. Het park en het zicht 

op de stad zijn mooi, het is heerlijk weer en 

ik besluit een uurtje op het gras te liggen.  

     Beneden scoor ik wat avondeten en reis 

met de DLR terug naar Canary Wharf waar 

ik overstap op de lijn naar Stratford, een 
gebied in het Oosten van de stad wat ook 

volop in ontwikkeling is. In 2012 zijn hier 

de Olympische spelen gehouden. Na een 

rondje langs de verschillende sportaccomo-

daties en het Olympisch stadion, (nu de 

thuishaven van West Ham United) heb ik 
het wel gezien voor vandaag en reis met de 

metro terug richting Hammersmith. Onder-

weg kom ik nog even boven de grond bij 

Westminister om een korte blik te werpen 

op de Big Ben. Die staat helaas in de stei-

gers en ik besluit meteen verder te reizen.  
Voor maandagochtend heb ik een ticket 

geregeld voor de Skygarden. Een uitzicht-

platform op 160 meter hoogte in de city. 

 



 

 

Omdat het niet toegestaan is bagage mee te 

nemen en er ter plaatste ook geen voor-

zieningen voor zijn deze op te slaan zit ik 

een beetje in dubio. Als ik het in het hotel 

achter laat moet ik 's middags weer terug 

naar Hammersmith en daar heb ik niet 

zoveel zin in. Via internet kom ik uit op de 

site van Luggage hero, een formule waarbij 

je voor een bescheiden bedrag je bagage 

tijdelijk kan achter laten bij winkels. In de 

buurt van de Skygarden zit Krystals food & 
wine en ik besluit dat de proberen. Deze 

winkel verkoopt inderdaad food en wine 

maar ook nog een heleboel andere 

producten en je kan er ook je telefoon laten 

repareren. Een vriendelijke Indiër zet mijn 

koffer in een hok vol schone was van de 
stomerij-service en beantwoord mijn 

bedenkelijke blik met de mededeling dat het 

‘secured’ is.  

     Met alleen een rugzakje ga ik richting de 

Skygarden. Aldaar wordt door de strenge 

security mijn flesje water in de vuilnisbak 
gegooid waarna ik de lift in mag stoppen die 

mij in een paar seconden naar de 35e 

verdieping brengt. Het uitzicht over de stad 

is fraai al is het vrij lastig om mooie foto’s te 

maken door een glazen wand. Ik zie het 

stadion van Arsenal liggen en omdat ik nog 
een middag heb in te vullen besluit ik daar 

heen te gaan.  

     Met de metro reis ik naar station Arsenal 

en kom uit in een typische Britse arbeiders-

wijk. Na het oversteken van een groot 

spoorviaduct sta ik voor het imposante 
Emirates stadium. Ik loop langs diverse 

standbeelden waaronder die van Thierry 

Henry en natuurlijk van onze held Dennis 

Bergkamp. Het stadion zelf is te bezoeken  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

met een tour waarbij je vrij kan rondlopen 

en met een headset de nodige achter-

grondinformatie krijgt. Ik heb dat jaren 

geleden ook wel eens gedaan in de  

Amsterdam ArenA en dat viel behoorlijk 

tegen maar hier zijn de meeste ruimtes wel 

voor het publiek toegankelijk, inclusief de 

kleedkamers en boardroom. Een indruk-

wekkend stadion met tribunes kort op het 

veld alleen de naam is natuurlijk een beetje 

jammer. Na een kort bezoek aan het 
museum met de matig gevulde prijzenkast 

loop ik naar het oude Highbury stadion uit 

1913 wat er vlak naast ligt. De tribunes zijn 

verbouwd tot appartementen en het veld is 

getransformeerd in een binnentuin. Een 

apart gezicht. 
     Ik reis met de metro terug naar de stad 

om mijn koffer weer op te pikken. Gelukkig 

hebben ze er bij Krystals food & wine goed 

op gepast en hebben wat mij betreft recht 

op het gebruik van de naam luggage hero. 

Ik reis met de metro naar St. Pancras voor 
de treinreis terug naar Amsterdam. Net als 

op de heenweg in Brussel is het ook hier 

druk bij de terminal maar ruim op tijd ben 

ik door alle controles heen. Jos reist 

vandaag ook terug en heeft de stoel 

tegenover mij gereserveerd. Omdat hij 
vandaag het complete bierassortiment van 

een lokale pub heeft uitgeprobeerd is zijn 

stemming opperbest. Drieëneenhalf uur na 

vertrek uit London rolt onze trein 

Amsterdam Centraal weer binnen waar de 

vertrouwde wietlucht ons meteen tegemoet 
komt. Ik heb genoten van een fantastisch 

weekend. Wat mij betreft is een tripje zoals 

deze zeker voor herhaling vatbaar ! 

Johan 
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