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Blad zonder naam
Periodiek van schaakvereniging EsPion
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Uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering
van schaakvereniging EsPion
op 20 september 2018
Het bestuur van Schaakvereniging EsPion
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de
algemene ledenvergadering die gehouden
wordt op donderdag 20 september 2018 in
Torendael, aanvang 20.15 uur stipt.
Kom s.v.p. op tijd naar Torendael, zodat
we tijdig kunnen beginnen.
Bent u verhinderd ? Geef dat bijtijds
door aan Harrie Boom, bel 0633 - 75 18 88
of 020 - 664 91 39 of stuur een email naar
secretaris@espion.amsterdam.
Wilt u dan toch meestemmen ? Machtig
een ander lid met de bon uit de bijlage.
Hebt u onderwerpen die u tijdens de

Dit exemplaar is bestemd voor:

De Leden van EsPion

vergadering wilt behandelen ? Geef ze ruim
van te voren door aan het bestuur, zodat er
plaats voor kan worden gemaakt op de
agenda.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag intern wedstrijdleider
6. Jaarverslag extern wedstrijdleider
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Installatie nieuwe kascommissie
10. Begroting 2018 – 2019
11. Bestuursvoordracht
PAUZE
12. Samenstelling teams externe competitie
13. Voorstellen met betrekking tot de interne competitie
14. Presentatie website
15. Schaaktraining
16. Wijnwedstrijd
17. Kees Besselinktoernooi
18. Prijsuitreiking
19. Rondvraag
20. Sluiting

Jaarverslag van de secretaris
Bij de ALV van 2017 vonden kleine, maar
belangrijke wijzigingen in het bestuur plaats.
Ans Kalkman trad uit het bestuur, Gerard
Diependaal trad af als penningmeester en
aan als algemeen bestuurslid en Ric
Wieringa gaf gehoor aan de roep het penningmeesterschap op zich te nemen.
Wat doet een algemeen bestuurslid
eigenlijk? Nou ja, bestuursvergaderingen bijwonen en meebeslissen natuurlijk, maar
hij/zij kan ook speciale taken op zich
nemen. Zo doet Bram van der Vegt zijn
best de constant dreigende chaos in het
materiaal te bezweren.
Gerard had dit jaar een bijzondere taak
op zich genomen: bij vergelijkbare clubs in
Amsterdam inventariseren hoe zij hun interne competitie aanpakken en of EsPion daar
iets mee kan. Hij hield daartoe een reeks
interviews met wedstrijdleiders van clubs.
Het resultaat was een verslag dat invoer
diende voor een groep die zich boog over
een eventuele nieuwe inrichting van de
competitie. Op de komende ALV hoort u
er meer over.
Helaas kon hij zich om medische
redenen het afgelopen jaar niet verder
inzetten op zijn voorgenomen taken. En de
daarmee samenhangende langdurige afwezigheid in de voorjaarscompetitie leidde ook
nog tot zijn degradatie uit de A-groep.
Ook Ric beperkte zich niet tot het bijhouden van de penningen. Hij vond het niet
genoeg dat hij wat jongere leden had
binnengebracht, er moest ook iets mee
gedaan worden. Resultaat: youngEsPion, een
structuur om gericht te werken aan de
ontwikkeling van (niet alleen) de jonge
aanwas. Elders in dit blad leest u er meer
over.
Wat leden betreft waren er wat mutaties.
Opzeggingen werden ontvangen van
Solaiman Arouss, Friso van der Geest,
Berry de Groot en Ans Kalkman. Adrian
Besseling werd voor een jaar lid. Daarentegen mochten we Johan Metz en Meindert
Hofman als nieuwe leden begroeten.

Daarnaast kwamen ex-Es ’80 leden Ramon
Kok en André van Rijn ‘terug’. En in de
zomercompetitie kwam Peter Stolp daar
nog bij. Op het moment van schrijven telt
EsPion 65 leden. Een bijzonderheid was dat
af en toe ook Roberto Kok meespeelde,
zodat er drie generaties Kok in de zaal
waren.
Het Kees Besselinktoernooi werd deze
keer aan de rand van Amsterdam gespeeld,
in sporthal IJburg om precies te zijn. Dat
bleek organisatorisch een hele verbetering
ten opzichte van de vorige jaren. Geen
gehannes met materiaal, tafels en catering.
Het was een succes, er waren negenenveertig deelnemers die zich prima vermaakt hebben. Tim van Daalen won de B-groep.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd de
Wijnwedstrijd gespeeld. Zoals altijd werd er
iets onduidelijks gedaan met schaakvarianten en ging iedereen met een fles wijn of
vruchtensap naar huis.
Eric Junge liet de GroenGrijsbus weer
rijden naar het Tata Steel toernooi. De bus
was vooral gevuld met leden van Amsterdam West, maar er gingen ook wat
EsPionners mee op bezoek.
Vorig jaar bracht een delegatie van
schaakclub Hammersmith uit Londen een
bezoek aan EsPion. Dit jaar werd in een
weekend in juni een tegenbezoek aan
Londen gebracht door een stuk of twaalf
EsPion-leden. Die werden getracteerd op
een match tegen Hammersmith (gewonnen
door de onzen), een snelschaaktoernooi,
een pubquiz, een maaltijd in een Pakistaans
restaurant en een simultaan tegen de olijke
grootmeester Keith Arkell. Het was een
geslaagde trip en worden plannen gesmeed
voor nieuwe trips.
En uiteraard werden de diverse interne
en de externe competities afgewerkt. Als het
goed is leest u verslagen hierover elders in
dit blad.
Harrie Boom

-o–0–0-

Toelichting op de agenda
Ad 9
Volgens het huishoudelijk reglement worden de leden van de kascommissie voor een
periode van twee jaar benoemd, de een in
een even en de ander in een oneven jaar.
Carin Giesen werd in 2017 benoemd en
heeft nog een jaar te gaan. Voor een periode
van twee jaar wordt een nieuw lid gezocht.

Gerard Diependaal (algemeen bestuurslid)
treedt na zijn termijn van twee jaar af en is
niet herkiesbaar. Er is met andere woorden
een vacature.
Ric Wieringa (penningmeester) is vorig
jaar benoemd.

Ad 13
Een voorstel voor een wijziging van de
Ad 11
waardering van externe wedstrijden vindt u
Raymond Altman (voorzitter), Harrie Boom elders in dit blad.
(secretaris) en Bram van der Vegt (algemeen
Eventuele overige stukken voor dit punt
bestuurslid) treden na hun termijn van twee
en andere punten vindt u ook in dit blad of
jaar af en zijn herkiesbaar.
worden u nog apart toegestuurd.
-o–0–o-

Jaarverslag extern wedstrijdleider
Extern 2017-2018: een mat seizoen
De prestaties van onze achttallen waren dit
jaar over het algemeen matig. In een jaar
waarin atlete Daphne Schippers teveel trainde op de start en daardoor haar befaamde
versnelling verderop in de race kwijtraakte,
gebeurde bij EsPion extern het omgekeerde.
Neem het eerste achttal, dat mistte vorig
seizoen de promotieklasse slechts op
matchpunten, maar dit jaar had het een
sterke finish nodig om in de eerste klasse te
mogen blijven. Alleen Dick van de Eijck en
Eric Junge haalden een hogere TPR dan op
grond van hun rating verwacht mocht worden. Roland, Willem en Leon hadden grote
moeite om punten over de streep te
trekken.
Ook het tweede moest in maart alsnog
de turbo aanzetten om zich te handhaven.
Hier waren het ‘Veggie’ en Kusse die aan de
twee laatste borden belangrijke punten binnen sleepten. Marcel wist zelfs ongeslagen
te blijven. Henk, de nieuwe kopman van het
tweede, scoorde een acceptabele 50% tegen
sterke tegenstanders.
Het verhaal wordt eentonig, want ook
het derde handhaafde zich met de hakken
over de sloot. In maart en april werd er met behulp van invaller Jaap de Kreek en
supersub Mick Vaassen - twee keer 4-4
gespeeld en dat was precies voldoende. Aan
Ric Wieringa en Alfred Vellekoop lag het
niet, zij scoorden beiden sterk 5 uit 6.
EsPion 4 was de spreekwoordelijke uitzondering. Het team belandde in een
vreemd georganiseerde competitie. Er
waren in een poule van tien maar zeven
wedstrijden ingepland door de competitieleider. Na protesten frommelde die er in het
voorjaar voor elke vereniging nog twee
ontmoetingen bij. Onder aanvoering van
Mick Vaassen (8 uit 9, wat ruim voldoende
was voor de Struijlaart trofee) en Cor
Bergveld (6 uit 9) kwam het team nog dicht
bij promotie.
De strijd om de Kooij Kubus was in
feite op 31 oktober al beslist. Uw wedstrijdleider versloeg in Weesp Hans
Wijnand en overbrugde daarmee een ELO
kloof van 312 punten.
Tja, matig presteren, het overkomt meer
sporters. Daphne Schippers analyseerde
achteraf dat het tijdelijk ‘niet lekker liep’ in
dit tussenjaar, wat voor een sprintster flink
contraproductief is.
Grappig mislukken is in de sport overigens niet ongebruikelijk. Zo nam Ranomi
Kromowidjojo in 2013 afscheid van trainer
Marcel Wouda omdat hij haar te veel liet
‘zwemmen’. En de vrouw van biljartfenomeen Dick Jaspers motiveerde in datzelfde
jaar haar scheiding met een voor kenners
hilarisch overkomende redenering: “Ik kan
er niet meer tegen. Dick is zo vreselijk
indirect, hij speelt alles over de band.” Mijn
betoog dreigt ongeloofwaardig te worden,
maar volgens ingewijden zou turner Jeffrey

Wammes toch echt meer uit zijn carrière
hebben kunnen halen als hij op jonge
leeftijd door zijn ouders niet voortdurend
over het paard getild was.
Mag ik tot slot in diezelfde geest - en
met een knipoog - zeggen dat de beleving
bij EsPion dit jaar extern te vaak ‘mat’ was?
Volgend seizoen dan maar beter.
Henk Enserink
-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

Jaarverslag intern wedstrijdleider
Najaarscompetitie 2017
Groep A

Najaarscompetitie 2017
Groep A

Roland Wastiaux nam in de derde ronde de
kop en stond die niet meer af. Ron van
Leeuwen kon enige tijd volgen maar viel op
het einde terug en moest Ad Mank en Ric
Wieringa in de eindrangschikking voor laten
gaan. Ric won en passant ook nog de
ratingprijs.
Onderin konden Jaap de Kreek en
Jacques Koolstra het niet bolwerken. Frans
Kerkhoff eigenlijk ook niet, maar hij werd
wegens zijn gebroken been ontzien.
Verheugend was de terugkeer van ‘studieverlof’ van Harold van der Laan.

Rob van Slooten was wat ongelukkig gedegradeerd, maar liet nu zien hoe het moet.
Vrijwel vanaf het begin stond hij aan de
leiding. Jan Koolstra ontpopte zich als zijn
voornaamste achtervolger.
Eén ronde voor het einde stond Jan
zelfs aan kop, maar Rob won uiteindelijk de
groep. Alfred Vellekoop had een sterke
eindsprint en werd derde.
De ratingprijs werd gewonnen door
Peter de Haan.
Er kwamen nieuwe leden bij: Johan
Metz, Meindert Hofman, André van Rijn
(voor ex-Es ’80 leden niet helemaal nieuw),
Wouter van Kooten en Michael Jay.

Eindstand najaarscompetitie 2017
Groep A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Roland Wastiaux
Ad Mank
Ric Wieringa
Ron van Leeuwen
David Kips
Willem Alpherts
Raymond Dernier
Constantijn Dekker
Henk Enserink
Harrie Boom
Harold van der Laan
Pieter Kok
Ton van der Eyden
Frank Steensma
Robert Schalekamp
Rudolf van Velden
Tim van Daalen
Marcel Kusse
Bram van der Vegt
Raymond Altman
Gerard Diependaal
Frans Kerkhoff
Jaap de Kreek
Jacques Koolstra

Punten
13½ (12)
11 (15)
10½ (11)
10½ (12)
9½ (15)
9
(15)
8½ (12)
8½ (14)
8½ (13)
8½ (11)
8½ (12)
8½ (15)
8½ (14)
8
(13)
8
(12)
7½ ( 6)
7
( 7)
6½ ( 5)
6½ (15)
6½ (12)
6
(12)
5
( 6)
4½ ( 7)
4
(16)

TPR
2042
1748
1796
1787
1667
1662
1643
1591
1574
1651
1601
1574
1589
1582
1541
1758
1689
1607
1453
1470
1403
1437
1464
1376

Eindstand najaarscompetitie 2017
Groep B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam
Rob van Slooten
Jan Koolstra
Alfred Vellekoop
Henk Plantfeber
Jan Fikkens
Geert Renkema
Ruut Keijzer
Johan Metz
Peter de Haan
Eugen Merkul
Tom Kooij
Hans Looman
Mick Vaassen
Michaël Klaversteijn
Cor Bergveld
Tonny Wagenaar
Roald Vos
Jos Kraay
Meindert Hofman
André van Rijn
Jos Hillebrand
Wouter van Kooten
Carin Giesen
Pieter Schonagen
Jaap Rietveld
Ton de Steenwinkel
Rob Ansink
Michael Jay
Adrian Besseling
Martha van den Berg
Dicky Hamming

Punten
12 (15)
11½ (13)
11 (12)
9½ (11)
9½ (15)
9½ (16)
9½ (12)
9
( 9)
9
(13)
9
(16)
9
(16)
9
(17)
9
(13)
8½ (11)
8½ (14)
8½ (14)
8½ (13)
8
(16)
8
(13)
7½ ( 9)
7½ ( 8)
7
(11)
7
(12)
6½ ( 6)
6½ ( 8)
6½ (13)
5½ (16)
5½ (13)
5
( 5)
4
(17)
2½ (14)

TPR
1562
1630
1493
1558
1393
1463
1250
1670
1374
1445
1394
1300
1341
1410
1409
1357
1279
1223
1362
1472
1299
1328
1155
1275
1152
1106
1061
1026
1217
1004
637

Voorjaarscompetitie 2018
Groep A

Voorjaarscompetitie 2018
Groep B

Roland Wastiaux won ook de voorjaarscompetitie. Hij kwam deze keer wat langzaam op gang, waardoor Raymond Dernier
en Ron van Leeuwen en tijdje de lijst aan
konden voeren.
Rond de tiende ronde stonden Henk
Enserink en Roland weer eens bovenaan.
Later kwamen Ramon Kok en Willem
Alpherts nog opzetten en werd het dringen
aan de top. Roland bleek de sterkste en
bleef Ramon en Henk net voor.
Onderin leken Raymond Altman, Bram
van der Vegt en Robert Schalekamp de
degradatiekandidaten, maar uiteindelijk
moesten Frans Kerkhoff en Gerard
Diependaal ervaren dat het systeem niet
vriendelijk is voor wie weinig kan of wil
spelen.
Jan Koolstra moest ervaren dat het voor
een promovendus moeilijk kan zijn. Na vier
rondes stond hij nog aan kop, maar in de
eindranglijst bleek hij net gedegradeerd.
Alfred Vellekoop, ook gepromoveerd,
deed het anders. Hij legde een paar cracks
om, eindigde in de subtop en won de
ratingprijs.

Na zes ronden was Roald Vos hier de verrassende koploper. Daarna nam Johan Metz
het over. Nog wat rondes verder werd
André van Rijn eerste. Na twaalf ronde
leidde Johan weer, met André en Jacques
Koolstra in zijn kielzog.
Dit trio nam een forse voorsprong.
André viel terug, maar hield genoeg over
om de derde plaats te bezetten. Omdat
Marcel Kusse vrijwillig degradeert kon Cor
Bergveld ook weer promoveren.
De ratingprijs gaat naar Ruut Keijzer.

Eindstand voorjaarscompetitie 2018
Groep A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam
Roland Wastiaux
Ramon Kok
Henk Enserink
Willem Alpherts
Ric Wieringa
Harrie Boom
Rudolf van Velden
Alfred Vellekoop
Ad Mank
Constantijn Dekker
Harold van der Laan
Frank Steensma
Raymond Dernier
Raf Tjong-Akiet
David Kips
Vincent van den Eijnde
Mart Ran
Tim van Daalen
Rob van Slooten
Ton van der Eyden
Pieter Kok
Robert Schalekamp
Ron van Leeuwen
Raymond Altman
Bram van der Vegt
Jan Koolstra
Frans Kerkhoff
Gerard Diependaal

Punten
12 (12)
11½ (15)
11 (13)
10½ (13)
9½ (10)
9½ (13)
9½ (15)
9½ (16)
9
(12)
9
(12)
9
(13)
9
(14)
8½ (12)
8½ (16)
8½ (15)
7½ ( 5)
7½ ( 8)
7½ ( 8)
7½ (12)
7½ (15)
7½ (15)
7½ (12)
7
( 7)
7
(12)
6½ (16)
6½ (15)
6
( 8)
5½ ( 9)

TPR
1883
1757
1750
1719
1679
1585
1630
1683
1649
1626
1648
1607
1602
1535
1542
1909
1672
1767
1512
1487
1504
1463
1785
1441
1455
1465
1525
1487

Eindstand voorjaarscompetitie 2018
Groep B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam

Punten TPR

Johan Metz
Jacques Koolstra
André van Rijn
Cor Bergveld
Mick Vaassen
Jan Fikkens
Hans Looman
Roald Vos
Meindert Hofman
Tom Kooij
Jaap de Kreek
Jos Hillebrand
Tonny Wagenaar
Geert Renkema
Jos Kraay
Adrian Besseling
Ruut Keijzer
Michaël Klaversteijn
Eugen Merkul
Wouter van Kooten
Peter de Haan
Carin Giesen
Ton de Steenwinkel
Rob Ansink
Michael Jay
Jaap Rietveld
Martha van den Berg
Dicky Hamming

14½
13
10½
10½
10
10
10
10
10
9½
9½
9½
9½
9½
9
8½
8½
8½
8½
8
6½
6½
5½
5½
5
4½
4
2

(14)
(13)
(11)
(11)
(14)
(14)
(16)
(17)
(18)
(13)
(11)
(12)
(16)
(18)
(13)
(11)
(10)
(11)
(13)
(18)
( 7)
(10)
(14)
(16)
(11)
( 5)
(18)
(17)

1685
1639
1569
1509
1412
1395
1285
1317
1294
1261
1395
1402
1381
1383
1182
1395
1448
1400
1307
1212
1265
1194
1000
1031
935
1145
1017
772

-o–o–oToch wel erg opvallend: het nieuwe project
van EsPion is nog maar nauwelijks van
start, of bijna alle zogenoemde ‘youngsters’
treffen elkaar in Groep A. Nu Eugen nog,
en de machtsgreep van youngEsPion is een
feit. Roland, Ramon, Henk, Ric en verdere
consorten, let op uw saeck.
-o–0–o-

Jaarverslag van de penningmeester

Vanaf het seizoen 2010 – 2011 ben ik

Het seizoen 2017/2018 eindigde met een
licht positief resultaat. Toch werd er meer
geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Er
werd geïnvesteerd in nieuwe borden, voor
ruim € 600,= en er werd voor dit seizoen
een bedrag door de ALV beschikbaar gesteld van € 500,= voor de reis naar Londen.
De materiaalaankoop kwam ten laste van
de reservering voor nieuw materiaal en het
bedrag voor de Londen reis, ruim € 400,=,
kwam ten laste van de reservering organisatie toernooien.
Recente onderhandelingen met huisbaas
Torendael hebben er toe geleid dat er geen
huurverhoging zal komen en ook voor de
komende jaren een stabiele samenwerking
wordt verwacht.
Daar waar geen structurele kostenverhogingen worden verwacht, hoeft ook geen
opwaartse aanpassing in de contributie te
worden voorgesteld. Concreet: voorstel:
geen contributieverhoging.
De contributie over het seizoen is verschuldigd vóór 7 november, zie hiervoor
ons huishoudelijk reglement. Deze datum is
gekozen omdat rond deze tijd de afdracht
aan de SGA en de huur van de zaal door

ons is te betalen, een flinke aanslag op onze
liquiditeit. Er zijn 3 manieren om aan de
contributieverplichting te voldoen: 1. Door
directe overmaking vóór 7 november; 2.
Door een periodieke betaling van de helft
van de contributie per halfjaar; 3. Door een
automatische overboeking van de contributie per maand.
In de begroting voor het nieuwe seizoen
zijn een tweetal nieuwe posten opgenomen.
1. Training. Het bestuur stelt voor om
geld vrij te maken voor verdere ontwikkeling van onze schaakkwaliteiten, dit kan
middels cursussen, inzet van het KNSB
stappenplan en het uitnodigen van gasttrainers. Dit staat open voor alle leden.
2. Teambuilding van onze externe teams.
Het bestuur stelt voor geld ter beschikking
te stellen voor het versterken van onze externe teams, via een teamuitje of een bezoek
van een coach e.d., voornamelijk te financieren door het team zelf, maar aangemoedigd met een bedrag vanuit de club.

Ric Wieringa

-o–0–o-

Jaarverslag youngEsPion
In 2017 ging youngEsPion van start, ons
‘jongeren’-project. Er werden persoonlijke
plannen gemaakt waarbij gewenste rating op
bepaalde tijden werden vastgesteld en ontwikkelplannen uitgevoerd in de vorm van
trainingen, bezoek toernooien, doorlopen
van de KNSB stappenplannen en het
meedraaien in de externe competitie.
Op dit moment bedraagt het aantal
jongeren 4. Hoewel er zich onregelmatig
nieuwe kandidaten melden is het verloop,
o.a. door studies, vrij groot. Zo hebben wij
regelmatig tijdelijk nieuwe jongeren aan
boord, die door studie in andere plaatsten
dan Amsterdam, ons weer verlaten.
Hierbij valt op dat op de nieuwe (studie)
locatie maar zelden een nieuwe geschikte
schaakvereniging wordt gevonden. Een
compliment voor EsPion, waar het goed
toeven is!
Het algemene doel van youngEsPion is
ontwikkeling. Dat betekent dat er vanuit de
vereniging nogal wat tijd geïnvesteerd wordt
in onze jongeren. Met name door onze
clubkampioen en onze extern wedstrijdleider werden hier nogal wat uren voor
vrijgemaakt, waarvoor veel dank !
Het komend seizoen zal in het teken
staan van verdere ontwikkeling. Afronding
van de stappenplannen, nieuwe rating
targets, indeling in de externe competitie en
verdere structurering van de trainingen
staan hierbij centraal. Voor trainingen zal
wederom een beroep worden gedaan op
onze ervaren EsPionezen.

Het investeren van tijd in onze youngsters
levert zijn vruchten af. youngEsPion is inmiddels actief binnen onze redactie in de
persoon van Johan Metz en er is een podium voor kleine online toernooien op de site
van Lichess, de whatsapp groep heet
EsPion Arena, aanmelden kan bij Tim van
Daalen. De werving van nieuwe jongeren
wordt ter hand genomen met promotiemateriaal op diverse universiteiten en scholen.
Ric Wieringa
-o–0–o-

Welkom
“Ik had een vrij hoge rating”. Twintig jaar
geleden kreeg Peter Stolp het zo druk, dat
hij het schaken moest laten. Hij nam afscheid van zijn club Tal, maar op de achtergrond bleef de zin in het spel kriebelen. Hij
werd er één van een buurtclubje voor vier
tot zes schakers. En laten daarna toevallig
twee leden van EsPion aan meedoen. Die
konden natuurlijk hun mond niet houden.
En da´s maar goed ook. De rest spreekt
voor zich. Welkom Peter.
PS: Robbie Es stelde ooit voor om ’n half
punt te geven voor elke keer als iemand een
verdwaalde bewoner uit de zaal helpt.
Met hoeveel punten kun je het binnen
brengen van een nieuw lid belonen ?
-o–0–o-

Voorstel tot wijziging van wedstrijdreglement
artikel 10 Verwerking externe partijen.
Huidige tekst: “Als een clubwedstrijd samenvalt met de interne competitie dan wordt aan
elke deelnemer aan die wedstrijd voor de interne competitie ½ punt toegekend.”
Vervangen door: “Elke deelnemer aan een externe wedstrijd voor EsPion krijgt daarvoor
½ punt voor de interne competitie. Wanneer de externe wedstrijd buiten de clubavond valt
en die week ook aan de interne competitie wordt deelgenomen dan geldt het resultaat uit de
interne competitie.”
Motivatie: komt tegemoet aan het verlangen van een aantal leden om voor een externe
wedstrijd op een niet-clubavond een vergoeding te krijgen en niet min of meer verplicht te
zijn dezelfde week ook intern te spelen.
-o–0–o-

U itnodiging voor een leuke dag.
Dit is het voorstel. Zondag 16 september. Schaken met de club.
Op een verlaten militair terrein. In loods Hembrug LAB 44.
Nee, het is allemaal legaal. En goed verzorgd. Hembrug LAB 44
verkoopt Zaans bier en kroketten met Zaanse mosterd.
Er is een fotomuseum: Jeroen Swolfs: 125 Streets of the World.
En schaken kunnen we binnen en buiten.
Het voorafje is minstens zo leuk: een sightseeing tocht
van drie kwartier met de boot door de haven van Amsterdam.
Vanaf de achterkant van het Centraal Station, steiger 14.
De boot naar Zaandam. Vertrekt om 12, 2, 4 en 6 uur.
Neem een retourtje Hembrug, € 7,50.
Loods LAB 44 ligt direct bij de aanlegsteiger. Neem de boot
van 12 uur, we schaken van 1 tot 4, dan bij je ook weer op tijd thuis.
Met de fiets kun je er natuurlijk ook komen.
En met de auto via Zaandam. Hembrugterrein LAB 44,
Middenweg 44 Zaandam. Voor de deur is het gratis parkeren.
Neem je eigen schaakbord, -stukken en klok mee. En laat Jos Kraay
snel weten dat je meedoet. Want zij is de moeder van dit plan:
jos.kraay@tele2.nl !
-o–0–o-

Een heel stuk pagina om uit te printen
Kom je niet naar de Algemene Ledenvergadering ?
Kom dan toch. Via een volmacht.
Want ook jouw stem mag gehoord worden,
ook jouw mening telt. Draag je stem en je stemrecht
over aan een ander lid van EsPion.
Gebruik de volmacht. Vul ’m in. Scheur ’m uit. Geef ’m door.
En zeg erbij dat die ander deze volmacht
vóór het begin van de vergadering aan de secretaris geeft.

VOLMACHT
Hierbij verleen ik aan het lid van Schaakvereniging EsPion genaamd
…................................................................................ (svp naam invullen)
volmacht om op de Algemene Ledenvergadering van EsPion die op
20 september 2018 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen.
Mijn naam is ........................................................................(svp invullen)
Handtekening

Nederlandse schaakjournalistiek: Norman van Lennep
In september 2017 werd ik geveld door een acute
hernia. Aangezien ik tijdens mijn herstelperiode
niet veel meer kon dan lezen - gelukkig ben ik toch
al van nature een lezer - heb ik een fiks aantal
boeken (her)lezen. Daarbij waren natuurlijk ook
boeken over schaken en het viel mij op dat de
Nederlandse schaakjournalistiek niet alleen een
lange historie heeft, maar ook een specifiek ironisch
karakter vertoont: Nederlandse schaakjournalisten
hanteren een verteltrant met een glimlach en hebben
dat altijd al gedaan.
Aan de hand van een drietal voorbeelden laat
ik zien wat ik bedoel. Deel een: Norman van
Lennep
Norman van Lennep, geboren in 1872, was
de eerste Nederlandse schaakmeester (hij
won het Hauptturnier van Leipzig 1894); hij
was niet alleen schaakpropagandist - hij wist
het ledental van de Nederlandsche Schaakbond van honderd naar zeshonderd op te
krikken - maar ook redacteur van het
tijdschrift van de bond. Door zijn bijdragen
steeg het niveau van het blad aanzienlijk.
Van Lennep schreef onder andere verslagen
van de WK-match Steinitz-Lasker 1894 en
het beroemde toernooi van Hastings 1895.
Van Lennep kon ook meedoen maar
bedankte omdat hij geen zin had in een
schaakmarathon van vier weken. Hij volgde
het toernooi als journalist.
Ook toen stak de commercie al de kop
op. Het toernooicomité, dat een toernooiboek wilde uitgeven, had alle toeschouwers
verboden de partijen te noteren. Van
Lennep: “Gelukkig vond echter een zeer
ingenieuze persman uit, dat het wel verboden is, partijen op te schrijven, maar niet,
partijen te onthouden!” Het laat zich raden
wie deze zeer ingenieuze persman was.
Het toernooicomité had nog meer
nieuws bedacht. “Onaangenaam voor het
publiek is het, dat er niet volgens een vast
rooster gespeeld wordt, d.w.z. de kleurverdeling is wel van te voren bepaald, maar
elken dag maakt het lot uit, welke ronde
gespeeld zal worden, zoodat de paring der
deelnemers tot op het ogenblik zelf een
geheim blijft.” Droogjes merkt Van Lennep
op: “Het doel van dezen maatregel heeft
nog niemand kunnen raden.”
Zoals Van Lennep over schaken schreef,
dat was in Nederland nog niet eerder
vertoond. Zie bijvoorbeeld zijn beschrijvingen van schakers.
Over Pillsbury. “Zijn donkere oogen,
zijn stem en zijn manieren hebben iets
zacht-vrouwelijks en aan zijn wijze van
loopen zou men een coquetterende jongedame herkennen.”
“Walbrodt werd 24 jaar geleden te
Amsterdam geboren. Van postuur is hij
zeker de allerkleinste der meesters, zodat hij
dan ook door zijn Duitsche confrères niet
anders dan met den bijnaam ‘Kleine’
aangesproken wordt. Slechts zijn armen
hebben de natuurlijke grootte, zoodat deze
hem bij het loopen langs den grond
schijnen te slepen.”

Over William Pollock, een sterke Engelse
amateur die voor Canada uitkwam.
“Jammer dat door één slechte eigenschap al
dit talent onder den grond wordt begraven.
Pollock drinkt en wel een beetje veel.
Zonder kleine hartversterking kan hij niet
spelen. Zie je, als je zoo’n paar glaasjes op
hebt, dan word je toch een geheel ander
mensch. Een ongeluk bij een geluk is
echter, dat deze andere mensch ook wel een
paar glaasjes lust, om op zijn beurt weer een
ander mensch te worden enz. enz.(...). De
invloed hiervan was meestal gedurende de
eerste fasen der partij niet merkbaar en
dikwijls mocht het Pollock zelfs gelukken,
een winnende stelling te krijgen. Dan
langzamerhand, bij de derde of vierde
metamorfose van een mensch in een ander
mensch, scheen de andere mensch bitter
weinig schaakkennis te hebben over geërfd;
de eene rotzet volgde op den anderen en
het onverkwikkelijke schouwspel eindigde
meestal hiermee, dat de andere mensch
geheel wegbleef en ‘door tijdsoverschrijding’ verloor. Pollock is nu 36 jaar oud en
aldus in de kracht zijns levens. Zijn gelaat
(‘very nice-looking indeed’) en zijn manieren zijn zeer aangenaam, althans zoolang hij
nuchter is.”
“Albin – ik kan zijn uiterlijk niet beter
beschrijven dan door te zeggen dat ieder
uwer hem op het eerste gezicht voor een
paardekoopman zou houden - is een zeer
ingenieus speler.”
Op donderdag 22 augustus wordt er een
groot banket gehouden. De dag erna is de
veertiende ronde.
“Verder scheen het den vorigen dag
gehouden banket nu juist geen heilzame uitwerking op de hersenen te hebben geoefend, want het spel was door de bank
infaam slecht.
Steinitz speelde Damegambiet tegen
Burn, die langzamerhand een inferieure
positie bekwam en op een gegeven moment
een pion moest offeren teneinde onmiddellijk verlies te voorkomen. Steinitz besloot
echter dit liberale aanbod met een nóg
liberaler te overbluffen: hij aanvaardde den
zwarten pion, doch gaf een oogenblik later
in ruil daarvoor een wit paard cadeau. Toen
was het echter weer Burn’s beurt, edelmoedig te zijn. Hij voerde dit uit met behulp
van een reeks uitgezocht zwakke zetten,
zoodat Steinitz, ofschoon een vol stuk in
het nadeel, in het eindspel gelegenheid
kreeg, tot een bekende remisestelling te
geraken.
Dit is echter nog niets bij hetgeen de
heeren Schiffers en Janowki tot stand
brachten(...). Schiffers slaagde er het eerst
in, een paar pionnen te verliezen bij treurige
stelling, maar Janowski – ‘ook niet voor de
poes’ - wist Wit’s voordeel spoedig te neutralizeeren en door een zeer fijne combinatie zijn dame kwijt te raken.
Wordt binnenin vervolgd

Nederlandse schaakjournalistiek: Norman van Lennep - vervolg
Natuurlijk beviel dit Schiffers niet, die zulke
diepe rotzetten en zooveele foutieve
berekeningen wist uit te voeren, dat langen
tijd de uitslag der partij aan een zijden draad
scheen te hangen. Ten slotte wist Janowski
echter zijn superioriteit te handhaven en de
weg te vinden, die het allersnelst tot verlies
leidde(...).
De merkwaardigste en allerslechtste
partij van den dag was die tussen Marco en
Tarrasch. Eerstgenoemde opende Spaansch
en de doctor raakte langzamerhand in een
allesbehalve verkwikkelijke stelling. Marco
(...) echter (...) deed zijn best, zijn goed spel
van zooeven door zwakke zetten ongedaan
te maken.Dit gelukte hem zoo wel, dat
Tarrasch op een gegeven moment een
beslissenden aanval kon inleiden, dit echter
naliet. Marco liet zich echter niet door deze
eerste mislukking van zijn plan ontmoedigen. Hij waagde een tweede poging, om
zijn tegenpartij te doen winnen en ditmaal
werd Tarrasch zoo wild, dat hij een totaal
ongemotiveerd looperoffer maakte, met zijn
volgende zet mat dreigende. Tarrasch had
reeds op zijn notatiepapier het woord

‘aufgegeben’ als laatsten zet van zijn tegenstander geschreven en men kan zich gemakkelijk voorstellen, dat hij als door den
donder getroffen scheen, toen Marco door
een eenvoudig bespottelijk voor de hand
liggend zetje de gansche matcombinatie
weerlegde (...) de mededeeling moge hier
volstaan, dat Marco er met ongelooflijke
krachtsinspanning nog in mocht slagen, de
partij tot een voor Tarrasch gunstig
resultaat te leiden.”
Vroegere redacteuren van het bondsblad
zouden een fel stuk hebben geschreven, vol
verontwaardiging over het slechte spel van
de meesters. Van Lennep moet er om
grinniken en schrijft een hilarisch verslag
waar niet één variant of diagram in
voorkomt. Het was echt een nieuw geluid in
de Nederlandse schaakjournalistiek. Die
humor, een groot schaaktechnisch inzicht
en een soepele stijl die zelfs 123 jaar later
nog goed te genieten is, het zijn elementen
die bij latere Nederlandse schaakschrijvers
terugkomen.
Volgende keer: Mr. E. Straat

Raf

-o–0–o–

EsPion in Torendael
Sinds puur Zuid en haar locatie Torendael onderdeel is geworden van Vivium is de bewonersdoelgroep van Torendael gewijzigd. Gevolg daarvan is dat er volop een proces aan de
gang is van aanpassingen wat betreft beleid, personele bezetting en organisatie van de
dagelijkse gang van zaken in Torendael. Voor Espion is dat de afgelopen maanden niet
onopgemerkt gebleven en voor het bestuur aanleiding geweest voor het plannen van een
gesprek in juli met de locatiedirecteur van Torendael.
Goed nieuws is dat ondanks alle veranderingen Torendael als speellocatie voor onze
schaakvereniging beschikbaar blijft. Voorwaarde is wel dat afspraken rondom deurbeleid,
ruimtegebruik, barbeheer en afsluiten regelmatig worden afgestemd en zorgvuldig worden
nageleefd. Met het oog op behoud van onze speellocatie is het dan ook van belang dat alle
leden zich daar verantwoordelijk voor voelen. Tevens hebben we besproken wat onze
schaakvereniging kan betekenen voor Torendael.
Tijdens de speelavond van donderdag 2 augustus heb ik verslag gedaan van de uitkomsten van het gesprek. Een deel van de bewoners van Torendael mag vanwege een rechterlijke maatregel absoluut niet naar buiten. Ingewikkeld, omdat er ook bewoners zijn die dat
wel mogen. Om te voorkomen dat bewoners makkelijk naar buiten kunnen zijn alle buitendeuren met een rode stang van een kleefstrip voorzien, blijven de binnen schuifdeuren bij
de receptie gesloten en zal de ingang van de lift worden verplaatst. Bewoners kunnen ’s
avonds naar beneden komen. Wanneer zij op donderdagavond een speelzaal vol schakers
zien is dat uitnodigend om binnen te komen of als zij rokers voor de deur zien om naar
buiten te gaan. Dit willen we zoveel mogelijk ontmoedigen door de speelzaal op donderdagavond meer uit zicht te halen en roken voor de deur niet meer toe te staan. Roken
kan voortaan in de tuin aan de achterzijde. De tuindeuren mogen de hele avond open
blijven, dus ook na 22.00 uur. Met een speciale insteeksleutel kan het alarm voor de
tuindeuren worden uitgeschakeld
De belangrijkste zaken zullen nog een keer punstgewijs in een komende uitgave van het
Blad Zonder Naam worden gepubliceerd. Hieronder alvast een paar praktische zaken.
* Wat kunnen wij doen voor Torendael ? De directie van Torendael stelt het bijzonder op
prijs dat wij oplettend zijn wanneer bewoners op donderdagavond zich op de beneden
verdieping begeven.
* We laten géén bewoners naar buiten gaan. We checken altijd eerst bij de receptie of de
verpleging.
* Torendael heeft vrijwilligers nodig. Als je belangstelling hebt, graag doorgeven aan één
van de bestuursleden.
* De directie van Toredael hecht waarde aan verhoging van de horeca-omzet i.p.v. aan
huurverhoging. Dus dames en heren, vrijelijk consumeren.
* Tot slot: we kunnen speciale avonden organiseren op andere dagen dan de donderdag.
Bijvooreeld 3x of 4x per jaar: lezing, open avond etc.
Voorzitter EsPion

Op het randje
Een doordachte en welgemeende groet uit Duitsland.
Naast logisch nadenken draait schaken voor
een groot deel om het herkennen van
patronen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
solide pionstructuur, tactische mogelijkheden en samenhangende ideeën. Door het
bestuderen van patronen kunnen we ons
spel verbeteren en veelgemaakte fouten
voorkomen.
Het patroon waar ik het in dit artikel
over wil hebben is het in de opening opspelen van de randpionnen. Concreet gaat het
dan om de zetten a3, h3, a6 en h6. Voor
deze zetten zijn een aantal mogelijke redenen. Bijvoorbeeld bij a3:
1. Deze zet schept lucht voor de koning en
haalt ‘mat-achter-de-paaltjestactieken’ uit de
partij,
2. hij kan Lb4 verjagen als dit stuk een
paard of pion pent,
3. hij kan het opspelen van de b-pion naar
b4 voorbereiden,
4. hij biedt controle over veld b4, en voorkomt zo een penning of het binnendringen
van een paard,
5. hij creëert een ontsnappingsveld voor
een loper buiten de pionnenketen,
6. de theorie zegt het...
Aan de hand van een aantal door mij in het
afgelopen half jaar gespeelde partijen in de
B-poule van de interne competitie zoom ik
in op een aantal van deze zetten.

Partij 2: 1.d4 d5, 2.Pf3 Pf6, 3.e3 Lf5, 4.Ld3
Lg6, 5.Lxg6 hxg6, 6.Pc3 e6, 7.a3

Het spelen van a3 is in dit geval een grote
fout omdat het zwart een voorsprong in
ontwikkeling geeft. We kunnen dit eenvoudig zien door te kijken naar een van de in de
inleiding opgesomde mogelijke redenen:
1. Mat achter de paaltjes speelt hier nog
lang niet, er kan voorlopig niet eens aan
deze kant gerokeerd worden.
2. Voordat b4 kan worden opgespeeld,
heeft zwart waarschijnlijk al c5 gespeeld.
3. Geen enkel zwart stuk wil op dit
moment naar b4, hooguit de zwartveldige
loper. De penning van het paard kan dan
beantwoord worden met Lb2, een natuurlijk
veld voor de loper.
Partij 3: 1.d4 g6, 2.Lf4 Pf6, 3.Pc3 Lg7, 4.e4

Partij 1: 1.e4 c6, 2.d4 d5, 3.Pc3 dxe4,
4.Pxe4 Lf5, 5.Pc3 Pf6, 6.Pf3 h6,

d6 5.Dd2 O-O 6. O-O-O a6

h6 is hier een redelijke zet. Het creëert een
ontsnappingsveld voor de loper, voorkomt
een mogelijke penning en een inspringend
paard. Omdat al deze gevaren niet urgent
zijn zou een ontwikkelingszet in dit geval
beter zijn geweest. Bijvoorbeeld Dc7, Pbd7
of e6 om het ontwikkelen van de zwartveldige loper mogelijk te maken.

Hier is a6 de beste zet volgens de computer
omdat het twee doelen dient. Door de nietsymetrische rokade in deze partij is een
pionnenstorm mogelijk zonder daarbij de
positie van de eigen koning te verzwakken.
Daarnaast maakt het Pc6 mogelijk waarmee
zwart meer controle kan krijgen in het
centrum.

Partij 4: 1.Pf3 d5, 2.b3 Pf6, 3.Lb2 e6, 4.e3
Pc6, 5.d4 Ld6, 6.Lb5 Ld7, 7.O-O a6

Partij 5: 1.e4 c5, 2.Pf3 d6, 3.d4 cxd4,
4.Pxd4 Pf6, 5.Pc3 a6

Ook deze pionzet is niet goed omdat het
geen van de opgesomde redenen dient:
1. Geen open velden dus ‘mat achter de
paaltjes’ nog lang geen issue.
3. g5 is hier geen logische vervolgzet
omdat het na een rokade de positie van de
koning blootlegt. Bovendien kan wit de
loper op f4 eenvoudig terugtrekken.
4. De controle over g5 is niet noodzakelijk. Mocht bijvoorbeeld het paard daar
naartoe springen is dat afgedekt door de
dame-loper batterij van zwart.

Hier is a6 een theoretische lijn in het
Siciliaans en kan dus verantwoord worden
met reden 6.

Kort samengevat: bij acht van de bekeken
zetten met een randpion zijn er slechts twee
goed, één daarvan wordt ondersteund door
de theorie, een ander was gewoon oké. Vijf
zetten waren ronduit slecht. Als we terugkijken naar de mogelijke motieven dan is
het creëren van lucht voor de koning zo
vroeg in het spel eigenlijk nooit noodzakelijk en dus niet relevant in de opening. Als
er ook geen andere reden aanwezig is, zijn
er in de openingsfase altijd wel betere zetten
te vinden. Het opspelen van de a- of h-pion
is dan vooral zonde van de zet.
Dit was hem dan, mijn eerste en laatste
artikel voor het clubblad van EsPion. Ik zit
weer in Duitsland en mis jullie en de club
verschrikkelijk, ook omdat ik na het bekijken van 6 clubs geen enkele heb gevonden
die ook maar half zo leuk is als EsPion.

Hier is a6, wellicht verrassend, juist een
relatief zwakke zet. Het lijkt een tempo te
winnen op de loper en het haalt het paard
uit de penning. De loper doet echter niet
veel op b5 en zou op d3 beter staan. De
penning op het paard is door de loper op d7
al afgedekt. Een mogelijke ruil van de lopers
is in het voordeel van zwart.

Partij 6: 1.d4 d5, 2.Lf4 e6, 3.e3 Le7, 4.Bd3
Pf6, 5.Pd2 Pd7, 6. h3 geeft het altijd al beperkte voordeel van het spelen met wit in
een partij weg. Door Pf3 achterwege te laten voorkomt wit dat zwart met Ph5 de
zwartveldige loper aanvalt. In plaats daarvan
zou een zet zoals c3 beter zijn geweest. Met
6. …a6 verspeelt zwart de kans optempowinst. Er is voor deze zet geen goede reden
te vinden. Als wit Lb5 speelt is de penning
met c6 eenvoudig op te heffen. 7.Pf3 c5,
8.c3 c4, 9.Lc2 h6

Met de beste groeten.





Adrian

Schaken van Noord naar Zuid de Vijzelgracht.
Op 21 juli was het dan eindelijk zover, de
langverwachte openingsdag van metrolijn
52, beter bekend als de Noord/Zuidlijn. Via
NPO 1 kon heel Nederland ‘s ochtends
mee genieten van het prominentenfeestje
waarna ‘s middags de poorten open gingen
voor het gewone volk. Nu de lijn af is moet
de Amsterdammer hem gaan omarmen en
dus werd er flink uitgepakt met festiviteiten
op alle stations.
Drijvende kracht achter het kroegsloperstoernooi Ronald Post gooide een balletje op bij de organisatie en mocht zo een
speciale versie van het befaamde toernooi
organiseren. Schaken van kroeg naar kroeg
werd zo dus van station naar station.
Omdat twee van mijn interessegebieden
hier samenkomen kon ik uiteraard niet
ontbreken. Via WhatsApp polste ik wat
mensen om mij te vergezellen en
Constantijn hapte al snel toe. Toen hij werd
geboren ging zo'n beetje de eerste schop
voor de lijn al de grond in. Onze eerste
halte is geen station maar toch een kroeg:
Café Hermes aan de Ceintuurbaan. Het ligt
op 100 meter van metrostation de Pijp en is
de startlocatie van het hele gebeuren. Het
toernooi is niet alleen binnen het schaakwereldje gepromoot maar de gemeente
heeft het ook meegenomen in haar PRcampagne over de opening. Hierdoor is er
een gemêleerd deelnemersveld aanwezig
met de nodige thuisschakers.
Bij het aanmelden in café Hermes kregen we meteen onze eerste schaaklocatie te
horen: station Noord. Voorheen met tram
en bus kostte dit ritje minstens een half uur
maar nu waren we amper 10 minuutjes na
het afdalen van de lange roltrappen van
station de Pijp al bij het ‘pissebed’, zoals de
Noorderlingen hun belangrijkste station al
spottend noemen.
Beneden in de hal stonden de tafeltjes
met schaakborden al klaar en troffen we
onze eerste opponenten: comedian Tex de
Wit, in 2012 nog winnaar van het Kees
Besselinktoernooi, en Martijn van der Eijk.
Beide hebben een ELO boven de 2200 dus
op papier waren we volledig kansloos en de
praktijk wees helaas niets anders uit. Snel
door naar de volgende ronde.
De organisatie communiceerde uitslagen
en indeling met elkaar via WhatsApp en dat
ging niet echt soepel en ging de rest van de
middag ook niet beter. Uiteindelijk kregen
we dan toch onze tweede locatie te horen
en dat werd opvallend genoeg weer station
Noord, wat nogal haaks staat op het hele
concept van het toernooi.
We kregen nu tegenstand van een heel
ander kaliber: Een door de organisatie
samengebracht duo bestaande uit een thuisschaakster en een jongetje wat net zijn
eerste stapjes in de schaakwereld zet bij de
jeugdafdeling van Caïssa.
Constantijn veegde de jongeman moeiteloos van het bord maar ik kwam al snel

in de problemen. Mijn tegenstandster
veroverde met een verrassende aanval al
snel een kwaliteit en richtte daarbij ook flinke positionele schade aan in mijn stelling. Ik
ging er maar even echt goed voor zitten, offerde mijn andere toren op in ruil voor twee
machtige loperlijnen en een paar zetten later
kon ik met veel minder materiaal op het
bord de genadeklap uitdelen.
Constantijn had inmiddels hoge nood en
zocht tevergeefs naar toiletten op het station, kwam in zijn zoektocht wel een ruimte
tegen die er uit zag alsof er ooit sanitaire
voorzieningen aangebracht zouden kunnen
worden maar moest zijn behoefte uiteindelijk doen in een keet op de parkeerplaats.
Sowieso leek veel in dit station nog niet
echt af, met veel lege ruimtes waar nog
voorzieningen in moeten komen. En dat
terwijl juist dit stuk van de lijn de minste
bouw-technische uitdagingen kende.
Voor ronde 3 werden we doorgestuurd
naar het Centraal Station en konden we
plaatsnemen bij de tafeltjes in de 'kathedraal'. Hier troffen we twee ervaren clubspelers met een rating boven de 1900. ik
werd langzaam gewurgd maar Constantijn
kon een stuk beter partij bieden. Op een
gegeven moment had hij zelfs een gewonnen eindspel op het bord staan maar verspeelde op knullige wijze, weliswaar onder
tijdsdruk, een cruciale vrijpion en moest
zich toch neerleggen bij een remise.

Voor de vierde en laatste ronden mochten we doorreizen naar station Vijzelgracht.
Hier troffen we clubspelers met een rating
van 1400. Beide wonnen we onze partij vrij
eenvoudig waardoor onze totaalscore op 4,5
uit 8 uitkwam.
Terug bij Café Hermes kreeg
Constantijn een aantal welgemeende complimenten van de moeder van zijn tegenstander uit ronde 2 voor de manier waarop
hij met de jongeman omging. Als EsPion
ooit nog eens een jeugdafdeling opstart
hebben we dus al een capabele jeugdleider
in huis. Voor het toernooi was geen inschrijfgeld verschuldigd en dus kregen de
winnaars geen goedgevulde envelop maar
een waardebon van sponsor schaakwinkel
het Paard en een meter bier van café
Hermes. Een uniek toernooitje en zeker
voor herhaling vatbaar bij de opening van
een volgende metrolijn. Ooit.
Johan

Schaakavontuur in de Bourgogne
Deze zomer was onze boerderij in de
Bourgogne een week lang het speelterrein
van schakers. Een plek aan de rand van
Dompierre sur Héry, een klein dorp met
niet meer dan 75 inwoners. Er is een kerk,
geen kroeg, geen bakker.
Het idee van een schaaktoernooi was wel
eens eerder ter sprake gekomen, zowel op
de club als bij een bezoek van clubgenoten
aan onze boerderij. Maar het schoot echt
wortel toen we vorig jaar in een
nabijgelegen dorpje een Fransman ontmoetten die een fervent schaker bleek te zijn. Hij
vertelde een ELO-rating van tegen de 2000
te hebben.
Willem en ik zagen een interessant toernooi opdoemen, te organiseren op onze
boerderij. Hij stemde ermee in om dan een
simultaan te komen geven. Toen we dit
voorjaar hierover contact met hem opnamen, zag hij er alsnog vanaf, betwijfelde of
hij sterk genoeg was. Maar inmiddels
hadden we besloten het plan van een toernooi door te zetten. De Fransman wilde wél
meespelen, maar we vonden het een beter
idee om ons deze eerste keer te beperken
tot Nederlandse deelnemers.
Na wat email- en telefonisch contact
hadden we al snel enkele mensen bij elkaar
die wel zin hadden in dit avontuur: Harrie
Boom, Jos Hillebrand en Boor Fekkes. We
kennen elkaar al van toen De Pion nog
zelfstandig was. Ook wij, Willem (Deken) –
evenals Boor oudlid van die club – en ik
besloten mee te doen. De drie mannen
waren vanaf het weekend van 28 juli onze
gast. Boor had vanuit zijn Franse stek in De
Creuse zijn eigen tent meegenomen (zo’n
elegant koepelgeval dat bijna zichzelf
opzet). Jos en Harrie sliepen in het
gastenverblijf.
Daarna moesten we nog op zoek naar
extra deelnemers om met vier borden kunnen spelen. Een te behappen aantal voor
zo’n eerste keer. Nu wonen in deze streek
genoeg Nederlanders met een maison
secondaire (zoals wij) of die hier (semi)permanent wonen. Onze buurman Frans is
zo iemand. Hij reageerde meteen enthousiast op ons plan en wilde meedoen. “Maar
ik heb geen clubervaring, ik speel alleen wel
’ns met mijn kleinzoon.” “Geen probleem,
daar vinden we een oplossing voor”, zeiden
we.
Via hem kwamen we in contact met nog
twee andere Nederlanders uit de buurt, die
belangstelling hadden: Frans en Gerhard.
Eveneens thuisschakers. Gerhard was echter
alleen de laatste drie dagen beschikbaar.
Gelukkig bood onze dorpsgenote Machteld
– ook iemand zonder clubervaring –
spontaan aan de eerste twee dagen zijn
plaats in te nemen.
De opzet van dit eerste schaaktoernooi
had geleidelijk aan vorm gekregen. Zwitserse indeling, vijf dagen, één partij per persoon per dag, klok op anderhalf uur per
persoon. Verder golden de gebruikelijke

Fide-regels. Er was nog één probleem: hoe
om te gaan met het niveauverschil tussen de
deelnemers ?
Daarvoor zijn er allerlei handicapregelingen bedacht. Voor dit toernooi kozen we
voor een ongebruikelijke handicap: afhankelijk van het verschil in ELO-rating moest
degene met een hogere rating maar zien te
winnen binnen een bepaald aantal zetten.
Als dat niet lukte, kon degene met de lagere
rating remise claimen. Dat hoefde niet, men
mocht ook gewoon doorspelen, maar als je
wilde claimen moest dat op het moment
waarop het aantal zetten was bereikt. Je kon
niet eerst doorspelen en dan, na een aantal
zetten, alsnog remise claimen. Van iedere
deelnemer moest dus een ELO-rating
worden vastgesteld.
Voor de (oud)clubspelers was dat eenvoudig, de thuisspelers werd een geschatte
ELO-rating toegewezen. Op basis van een
“educated guess” werd 30 ELO-punten
verschil tussen twee spelers op één zet minder gesteld voor de speler met de hogere
rating. Verder hadden we het fictieve uitgangspunt dat een partij 45 zetten duurt.
Bij een ELO-verschil van 300 punten
kon er dus na 35 zetten (= 45 – 300/30)
van degene met de hogere rating door zijn
tegenstander remise worden geclaimd. Borden, stukken en klokken hadden we overgenomen van de club.
Wat de speellocatie betreft, boden huis
en tuin diverse mogelijkheden. Men kon
ergens onder een boom in het geelverschoten gras een plek zoeken, op het overdekte
terras achter, of in de net afgemetselde
prieel bij de vijver. Men kon zich ook
binnen, tussen de dikke muren, terugtrekken als de hitte buiten te gortig werd.

Harrie werd – hoe kan het ook anders – tot
wedstrijdleider gebombardeerd. Vlak voor
de start en na afloop van elke wedstrijd
dook hij achter de laptop om de nieuwe
indeling tevoorschijn te toveren resp. de
uitslagen in te voeren, zoals we dat kennen
van de clubavonden. Met maar vier borden
op tafel was dat zo gepiept.
Een schets van de eerste speeldag, maandag 30 juli. Alle deelnemers waren volgens
afspraak om half 2, een half uur voor de
start, bijeen op het terras om kennis te
maken met elkaar en uitleg te krijgen over
de gang van zaken en de handicapregeling.

Speciaal voor de gelegenheid had ik een
taart gebakken. De deelnemers mochten
daarvan pas nemen nadat de eigen partij
was afgelopen.
De temperatuur zou deze week extreme
waarden bereiken. Deze eerste dag was het
ruim 30 graden, maar buiten spelen was nog
goed te doen met gekoeld water onder
handbereik. De meerderheid koos voor een
plek op het terras. Twee deelnemers namen
hun schaakmateriaal onder de arm en
verdwenen in het prieel, 30 meter verderop,
alleen zichtbaar voor de anderen als ze daar
gingen kijken.

Al gauw werd het heel stil op het terras. De
concentratie was voelbaar. Op de achtergrond alleen het zachte getik van de
klokken en de vertrouwde geluiden uit de
natuur.
Wie wilde had een dromerige plek in de
luwte, met de vijver zichtbaar en hoorbaar
nabij. Daar hoorde je af en toe het geluid
van een fladderende vogel die kwam
drinken, het geplons van stoeiende vissen,
of een kikker die, op de hielen gezeten door
een slang, het vege lijf probeerde te redden.
Het contrast met de fabrieksmatige opzet
van een gemiddeld schaaktoernooi in een
grote hal met lange rijen schaakborden en
TL-buizen kon niet groter zijn. In deze
ambiance kon je je opgenomen voelen in
hogere sferen. Ongetwijfeld keken de goden
met welgevallen neer op het gebeuren, en
zullen er nog jaren later genoeglijk over
napraten.
Na afloop van de partij zag je mensen
hun taartpunt nuttigen en gingen sommigen
over op de alcohol. Verkoelend bier wel te
verstaan, want dit was geen weer voor wijn.
Na het nodige napraten gingen de ‘externe’
deelnemers huiswaarts om de volgende
middag terug te keren. Wij bleven met onze
drie logés over om samen te eten en de rest
van de dag door te brengen.
Zo ging het zo’n beetje de hele week.
Natuurlijk moesten de thuisspelers wennen
aan zoiets als het indrukken van de klok na
elke zet. En natuurlijk waren ze in het begin
vast een beetje beducht voor de clubspelers.
Maar de stemming was prima en gaandeweg
de week werd de sfeer losser. Mensen
gingen na afloop ook meer bij elkaars partij
kijken.
Hoeveel gebruik werd gemaakt van het
recht op een remiseclaim, hebben we niet
bijgehouden. Maar één van de thuisspelers

was zo dapper om er tijdens het hele
toernooi van af te zien.
De meeste partijen duurden niet veel
langer dan 2 uur in totaal. Alleen bij mijzelf
tikte de klok richting vlag in de twee laatste
partijen, die tegen buurman Frans en de
andere Frans. Spannende potten waren het.
Maar ik verloor van beide mannen, nodeloos. De rede wikt, het Es beschikt ?
Intussen werd het almaar warmer totdat
het vrijdag, de laatste speeldag, buiten met
een temperatuur van 37 graden niet meer te
harden was. Besloten werd met z’n allen
naar het gastenverblijf te verkassen. Gordijnen dicht, ventilator en schemerlamp aan.
Tijdens de middagen buiten kregen we al
gauw bezoek van de kleinkinderen van
buurman Frans, die met hun ouders op
vakantie waren bij hun grootouders.
Nieuwsgierig nestelden ze zich rondom hun
schakende opa aan tafel. De 10-jarige kleinzoon Floris mocht na afloop een spelletje
schaak spelen met Jos, die al gauw op een
natuurlijke manier de rol van leermeester op
zich nam.
Met onze logés was het een gezellig samenzijn buiten het schaken. Veel kletsen en
lachen. Serieuze verhalen en discussies
wisselden af met meligheid en grappenmakerij. Tijdens het eten werden zelfs oude
hits uit de jaren 50 en 60 van stal gehaald.
Liedjes die iedereen sans gene uit volle borst
meezong: “Spiegelbeeld” van Willeke Alberti, en “Ik sta op wacht” van Joop de Knegt
met, voor de liefhebber, de verrukkelijke
uithaal “Ook een soldatenhart is niet van
steen...”.
De veelbesproken hitte stond geen inspannende uitstapjes toe. Een paar keer
werden de noodzakelijke boodschappen
gedaan in het op 11 km afstand gelegen
stadje Corbigny. Verder bleven we op ons
erf. Daar profiteerden we ’s ochtends van de
relatieve koelte in de schaduw buiten. Dan
dronken we vaak koffie voor het huis, met
uitzicht op de vallei, wachtend op de koeien
en hun kroost die gewoonlijk uit het dal
omhoog klommen om ons te trakteren op
een prachtig schouwspel als ze zich
verdrongen bij de waterbak en daarna in
een optocht langs het huis trokken.
Gewoonlijk, want deze week wachtten we
vergeefs: het vee bleek naar een andere wei
te zijn overgebracht.
Eén ochtend wist Willem de mannen
nog wel te verleiden tot het helpen
neerhalen van een dode boom. Buiten het
toernooi speelden we die week ook alternatieve potjes schaak. Daarvoor had Boor
een apparaatje meegebracht waarmee je
steeds wisselende beginstellingen kunt
genereren.
’s Avonds na het eten maakten we een
rondje door het dorp. En daarna, als de
duisternis was ingetreden en de nacht helder
was, zaten we buiten en observeerden het
uitspansel boven ons. Dan werd er bijna
niet gesproken. Alleen Jos was af en toe aan
het woord: “Kijk daar heb je Venus... Jupiter
… de poolster...”.

Toen het schaaktoernooi vrijdag 3 augustus
eind van de middag was afgerond, zou er
nog een mooie afsluiting volgen. Eerst
konden we met z’n allen onder leiding van
buurman Frans de onlangs schoongemaakte
gebrandschilderde ramen van onze 16e
eeuwse kerk bezichtigen. Gemaakt en
gesigneerd door een bekende Franse
glazenier uit de 19e eeuw. Na afloop van dat
bezoek passeerden we de wijngaard van
Frans. Hij toonde ons de druivenstokken en
vertelde er met kennis van zaken over.
Als echte afsluiting van het toernooi had
buurvrouw Pi, de vrouw van Frans, aangeboden om voor alle spelers en eventuele
partners een maaltijd te bereiden. Zo zaten
we die avond met 13 personen aan een
lange tafel in de tuin bij onze buren te
genieten van al het lekkers. Bij de borrel
vooraf werd eerst teruggeblikt op het
schaaktoernooi. Harrie had op een klein
briefje de eindranglijst bij zich. Daarop
stonden de clubschakers in meerderheid bovenaan. Maar, zoals Willem aangaf, het was
duidelijk dat de thuisschakers gaandeweg
het toernooi steeds beter speelden.
Winnen of verliezen. In zo’n minitoernooi is dat bijzaak. Er werden dan ook geen
prijzen uitgereikt. Zeker is dat het handicap-

systeem heeft gewerkt. Iedereen was er positief over, evenals over de locatie op privéterrein te midden van de natuur.

Bij het nadenken over de opzet van volgende edities zullen we de wensen en/of
suggesties uit de groep thuisschakers meenemen. Dan zullen er zeker ook andere
nationaliteiten achter de schaakborden
zitten. Een paar Fransen hebben zich al
gemeld.
Al met al kunnen we terugkijken op een
mooie start van misschien een nieuwe
traditie: het schaaktoernooi van Dompierre
sur Héry.
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Carin Giesen

Die niet zet
die niet wint
Naast onze boeiende zomercompetitie 2018
zochten diverse leden hun schaakheil deze
zomer ook buiten Torendael. Begin juli
werd het Amsterdam Sciencepark Chess
Tournament gehouden.
In de B-Groep (1750-2050) scoorde
Dick 4,5 uit 9. Harrie ging in groep C
(1500-1800) voortvarend van start met 3 uit
3 en voegde daar een ronde later nog een
halfje aan toe. Daarna was het opeens over
met 4 nullen op rij om nog enigszins
positief af te sluiten met een remise in de
slotronde.
Een stuk stabieler waren de prestaties
van Marcel: Met zeven remises, een overwinning en een nederlaag scoorde hij een
nette 50%. Voor Bram zat een plaats in de
middenmoot met 2,5 uit 8 er helaas niet in.
Rob v. S was actief bij de vierkampen en
scoorde twee halfjes in drie partijen.
In het Gelderse Dieren werd gestreden om
het open Nederlands Kampioenschap. In
groep C (<1650) was Roald actief. Hij won
er drie partijen, verloor er zes en scoorde zo
met een TPR van 1304 iets boven zijn
rating. Harrie trok half augustus naar het
Belgische Geraardsbergen voor een toernooi over acht rondes. Hij scoorde met 4
punten uit 9 partijen naar behoren met een
TPR van 1665. De overwinning met zwart
op een speler met een ELO van 1829 mag
hierbij niet onvermeld blijven.
Aankondigingen
SGA-Amsterdam Open
In het weekend van 21-23 september vindt
in sporthal IJburg de eerste editie van het
SGA-Amsterdam Open plaats, de opvolger
van het Wil Haggenburgtoernooi.

Het is een weekendtoernooi over 6 rondes
in 3 groepen: A >1800, B 1500-1900 en C
< 1600. Speeltempo 1.30 + 15 sec. per zet.
Info: www.sgaschaken.nl.
Eijgenbrood
Schaakvereniging Caïssa organiseert van 2628 oktober het qua concept vergelijkbare
Eijgenbrood weekend-toernooi in huize
Lydia. Hier zijn twee groepen: A > 1700 en
B < 1800. Info: www.eijgenbrood.nl
Kees Besselinktoernooi
Zondag 11 november (een week eerder dan
normaal) verzorgt EsPion voor de 25ste keer
het Kees Besselinktoernooi. Ook nu weer
met als vaste opening 1. c4. Info:
www.espion.amsterdam
Voor wie een weekendtoernooi wat te
intensief is gaan binnenkort weer een aantal
toernooien van start die het hele seizoen
duren:
Kennemer Open
In Denksportcentrum 't Spaerne in Haarlem
wordt op negen zaterdagen gestreden om
het open kampioenschap van Haarlem en
omstreken in het Kennemer Open. Er zijn
twee groepen: Groep 1 1700 – 2000 en
Groep 2 < 1700. De eerste ronde is op 15
september. Info: www.kennemeropen.org.
Best of the West
Bij Amsterdam-West wordt in 7 zaterdagen
uitgemaakt wie zich 'Best of the West' mag
noemen. Hier zijn ook twee groepen: A >
1700 en B < 1600. 29 september is de eerste
speeldag. Info: www.svamsterdamwest.nl
Kattenburger Open
De Raadsheer gaat op zondag 14 oktober
van start met de eerste van zeven rondes in
het 11e Kattenburger Open. Er wordt
gespeeld in één groep. Info:
www.svderaadsheer.nl
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