
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Het was de dag van Sinte Sinte Maarten Het was de dag  

dat 100 jaar eerder De Grote Oorlog op hield.  En wij speelden voor de 25ste keer1. c4. 
 

     2 x 7 uit 7 
Voor de 2e maal deed hij het. Hing Ting Lai 
wint opnieuw het Kees Besselinktoernooi. 
Met de unieke score van 7 uit 7. In groep B 
deed Tejo Hagen het voor niet minder. Ook 
hij, 7 uit 7 ! Om met de oud-staatssecretaris 
te spreken: kanjers. 

 

     3 x 5,5 
In de A-groep moest Marc Overeem 1,5 
punt toegeven op de winnaar. In groep B 
deden Ton Mestrom en Fred Bergen het-
zelfde. Toch een felicitatie waard, want in 
zo’n mooi toernooi is er niets niets mis met 
een welverdiende plek als runner up. 

 

      3x 5,0 
Titelverdediger Tjark Vos pakte met 5 pun-
ten ‘het brons’. En in groep B was de derde 
plek met 5 uit 7 voor zowel Alexander Vos 
de Wael als Marcel Verschoor. Ook zij de- 
den onder het motto ‘gedeelde vreugd is 
half geld’ met succes mee aan het tot stand 
komen van het spel van de gedeelde prijzen.   

 

     25 = 24 
Voor de 25ste keer begon het toernooi met 
1. c4. En toch was dit pas het 24ste Kees 
Besslinktoernooi.  Kees, voor wie hem niet 
kende, was jarenlang voorzitter van een van 
beide ouders van EsPion. Maar tien jaar 
geleden werd het toernooi opgedragen aan 
een andere Pion-corryfee, Wil Haggenburg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gedeeld winnaar van toen gaf ook nu 
acte de presence. Dit keer kwam Dirk Goes 
als welkome, belangstellend toeschouwer.  

 

     C’est si bonbon 
Voor een prettig potje schaak komt Hugo 
Casimon regelmatig en met groot gemak 
een dagje over uit België. Hij bekroonde 
zijn komst met een keurige 3 uit 7 en met ‘n 
charmant gebaar. Om ons te laten delen in 
het goede Belgische leven, trakteerde hij op 
echte Belgische bonbons. Dank Hugo. 
Kom vaker. 
    

     20 uit 45 
Het Kees Besselinktoernooi 2018 telde 45 
deelnemers, waaronder 20 van EsPion. Drie 
speelden er in de A-groep, twee van hen, 
Roland Wastiaux en Henk Enserink kwa-
men beiden toch nog tot 3 punten. In de B-
groep werd Johan Metz zomaar subtopper, 
hij haalde 4,5 uit 7. Alle overige uitslagen 
zijn te vinden bij www.espion.amsterdam, 
bezorgd door de nimmer aflatende wed-

strijdleider. Hulde voor Harrie Boom ! 

november 2018 . Vijfde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 
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De leden van EsPion en ieder 
ander die belang stelt in de 

Amsterdamse schaakclub met de 
mooiste speelzaal. 
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Nederlandse schaakjournalistiek:  Schaakbulletin
 

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 drie: Schaakbulletin 
 
Wim Andriessen (1938-2017) is een unsung 
hero van het Nederlandse schaken. In 1968 
zette hij een schaaktijdschrift op, 
Schaakbulletin. Het bestond tot 1984 en ie-
dereen die wat voorstelde in de Neder-
landse schaakwereld schreef er in. Na het 
ter ziele gaan van Schaakbulletin begon 
Andriessen een nieuw blad : New in Chess, 
nu al dertig jaar het belangrijkste schaakblad 
ter wereld. 
     Schaakbulletin, verder SB genoemd, was 
een schaakblad dat moeilijk te overtreffen 
is. Oud-medewerker Hans Ree:  “Het was 
een vrolijk en baldadig blad, maar niet al-
leen dat. Donner publiceerde er prachtige 
banvloeken, Timman deed verslag van zijn 
worstelingen op weg naar de wereldtop en 
Krabbé begon er zijn schitterende verza-
meling schaakcuriosa.” 
     Een andere oud-medewerker, Alexander 
Münninghoff: “SB heeft nu eenmaal altijd 
wrevel gewekt.  Daarom was het nu juist 
zo’n prachtblad.” 
     SB was heel anders dan het saaie bonds-
blad of de droge technische schaakbladen 
uit het buitenland. Alleen al de titels van de 
artikelen zijn vaak mooi en veelbelovend. 
“Over de zin van het leven na de dood.” 
Johan Barendregt 
     “Ik ging dus van Timman winnen.” 
Bruno Carlier 
“Ich nehme alles zurück.” Tabe Bas 
“Het nutteloze monument” Jan Timman 
“Hoe kortzichtig was ik toen, politiek 
gezien.” Viktor Kortsjnoi 
“Het Steel syndroom. Wie was Steel en 
waarom werd hij onsterfelijk?” Tim Krabbé 
“De fabel van de spermatozoo” J.H. 
Donner 
     SB was een serieus schaakblad dat de 
actualiteit volgde en door de toenmalige 
nationale schaaktop werd volgeschreven. 
De analyses waren onveranderlijk van hoog 
niveau, net als tegenwoordig in New in Chess 
en ook waren de theoretische artikelen erg 
uitgebreid, hele pagina’s over actuele varian-
ten (“In Memoriam: de Draak”),  “Sosonko 
zal de komende tijd de ontwikkelingen op 
openingsgebied volgen. Hier zijn eerste 
bijdrage”(januari 1983). 
     SB bracht soms ook complete verslagen 
van toernooien, zoals Las Palmas 1981 dat 
hoofdredacteur Timman won met twee 
punten voorsprong op Larsen. Alle partijen,  
 

 
vele uitvoerig, werden becommentarieerd 
door Timman. 
     SB verscheen gedurende jaren van de 
Koude Oorlog en werd zo ook een tijds-
document waar de student van schaak-
historie veel van zijn gading kan vinden, 
bijvoorbeeld de paranoia van Viktor 
Kortsjnoi die in 1976 naar het Westen 
vlucht.  
     Door Ineke Bakker, destijds secretaris 
van de FIDE, wordt hij naar een schuiladres  
op het Nederlandse platteland gebracht. 
“Ze verzekerde mij dat het de veiligste 
plaats van Europa was. Daar informeerde 
zij, de sympatisante van de communistische 
partij, juffrouw Ineke Bakker, haar commu-
nistische vrienden over mijn antecedenten.” 
Kortsjnoi meldt dat hij gelukkig door de 
Nederlandse politie gered werd voordat de 
rode boeven hem te pakken konden krijgen. 
Verhalen uit een verdwenen wereld. 
     Tot zover onderscheidde SB zich niet 
principieel van andere schaakbladen die ook 
de actualiteit volgden, analyses publiceerden 
en verslag deden van de schaakwereld van 
hun tijd. Het was de toon waardoor SB 
anders was, het blad was een vrolijk 
ruziezoekertje. 
     Tot in de ingezonden brieven in de 
rubriek ‘Schakers schrijven’ komen we de 
polemische toon van SB tegen: “Het is 
algemeen bekend dat mensen die het 
schaken nooit leren en toch op dit terrein 
aktief willen zijn, ófwel bestuurslid ófwel 
wedstrijdleider worden.” 
     Het was ook het blad van de melige 
foto’s, maar daar had men wel vaker last 
van in de jaren zestig en zeventig (tegen-
woordig gebruiken we memes). “Een 
hoofdklasser achter het bord: geen verfris-
sende bijdrage”.  Inderdaad zit de speler 
achter een schaakbord maar ook achter een 
bord vol eten. Een foto van Brigitta 
Cimarolli, 23 jaar, een Oostenrijks fotomo-
del en Miss Salzburg, topless achter het 
schaakbord (dubbelnummer 164-165, 
pagina 441). Er was overigens wel een 
schaaktechnische reden voor het plaatsen 
van de foto, Cimarolli had het vouwenkam-
pioenschap van Salzburg gewonnen. Een 
foto van Chris Baljon tijdens een partij, het 
hoofd diep in de handen, het gezicht niet te 
zien en dus geheel onherkenbaar. 
     Anti-autoritair, wars van poeha, zeer 
uitgesproken en niet bang voor een relletje. 
Wat in andere bladen werd verzwegen of in 
bedekte termen werd vermeld werd in SB 
breed uitgemeten.  
     Hoogovens 1982. Jan Timman (rating 
2647) staat tegen John van der Wiel (2465) 
het halve bord achter maar in plaats van 
opgeven, steekt hij een sigaartje op “en ging 
wat rondlopen, ook op de momenten dat 
hij zelf aan zet was (...). Tenslotte over-
schreed Timman de toegestane bedenktijd 
en kon hij de zaal verlaten zonder zijn 
tegenstander te feliciteren.”  

vervolg hier onder   



 

 

 

Nederlandse schaakjournalistiek:  
Schaakbulletin - vervolg 

 
De reden zou zijn geweest dat Van der Wiel 
tijdens de partij een opmerking gemaakt had 
waar Timman zich aan stoorde.  
     Dat geeft meteen ook het enige zwakke 
punt van SB  aan. De toenmalige nationale 
top (=de redactie  en medewerkers van SB) 
bestond uit op zijn hoogst tien personen die 
elkaar door en door kenden en vaak ook 
met elkaar in de kroeg zaten. Sommige van 
de ‘polemieken’ zijn dan ook niet veel meer 
dan akkefietjes tussen schaakmaten, zoals je 
op elke club wel eens hebt, niet nood-
zakelijkerwijs ook interessant voor anderen. 
     Anderzijds, SB was het blad waar Hein 
Donner in publiceerde. Het schaakboek dat 
ik meeneem naar mijn onbewoond eiland is 
De Koning, een keuze uit de artikelen van 
Donner.   
     Donners invloed op SB was enorm. In 
1985 verscheen Hartversterkende schimpscheu-
ten, een selectie uit vijftien jaar SB. Van de 
45 opgenomen stukken zijn er twaalf van 
Donner. Münninghoff in het voorwoord: 
“Een enkeling zal men wellicht met zijn 
publikaties oververtegenwoordigd vinden.” 
Zelfs de titel van de bundel was een citaat 
van Donner. 
     Ik zie Donner, bij wie schaakjournalis-
tiek vaak een literair niveau haalde, als een 
hoogtepunt in een ontwikkeling die met 
Norman van Lennep begon en via mr. E. 
Straat tot aan Schaakbulletin loopt: zó over 
schaken schrijven dat ook niet-schakers 
ervan kunnen genieten. Die opvatting over 
schaakjournalistiek is misschien niet uniek, 
maar wel meer dan een eeuw heel 
prominent aanwezig in de Nederlandse 
schaakpers. 
 
Quod erat demonstrandum.                           Raf 
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Eijgenbrood 
en pannenkoeken van Driss 

              
Het gezelligste weekendtoernooi van Ne-
derland werd dit jaar een prooi voor Tjark 
Vos, de zoon van Roald. Hulde! 
     De afvaardiging van EsPion was wat 
kleiner dan we de laatste jaren gewend wa-
ren. Geen Bram, geen Roald, geen Raf. Wel 
Dick, Roland en Henk in de A en Eugen en 
ikzelf in de B.  
     Roland en Eugen hadden wat goed te 
maken. Vorig jaar verloren ze al hun partij-
en. Nu ging het stukken beter. Beiden won-
nen 2 keer en Eugen speelde daarnaast nog 
een potje gelijk. Eugen was, denk ik, de 
speler met de meeste speelminuten. In vrij-
wel elke ronde was hij als één van de laat-
sten nog bezig. 
     De beste van EsPion was, hoe kan het 
ook anders, Dick, met een keurige 50%. En 
Henk deed het bij zijn rentree in de A 
eigenlijk best heel aardig: 2 keer winst. Het 
viel me wel tegen dat hij zaterdagmiddag 
blunderde in een remiseachtig toreneind-

spel. En dat voor een eindspelcomponist  
Zelfs deze patzer* zag dat het pionneneind-
spel verloren was en dat je dus vooral 
NIET de torens moest ruilen, Henk ! 
     Moet ik het nu ook nog over mezelf 
hebben? Vooruit dan. Ik speelde 5 leuke 
partijen tegen leuke tegenstanders. Maar 
helaas liegen de cijfers niet: met een TPR 
van 1136 en een W-We van -1.90 leverde ik 
relatief gezien de slechtste  prestatie van alle 
109 deelnemers aan Eijgenbrood 2018. Aan 
de pannenkoeken van barman Driss heeft 
het zeker niet gelegen !  

Marcel 
 

* Patzer, Engels voor  een waardeloze schaker.  
   Patser, Nederlands voor een ploertige poen. 
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ZZ 1 – Espion 3 
 
Maandag 29 oktober speelde het derde een 
wedstrijd tegen ZZ 1. Met het oog op de 
eerste ronde, waarin ZZ 1 7½ bordpunten 
scoorde tegen Chaturanga 2, zou je denken 
dat wij met knikkende knieën aankwamen 
bij de mooie speellocatie aan de Lange Leid-
sedwarsstraat.  Maar ik proefde bij mezelf 
en mijn teamgenoten van begin af aan al 
een groot zelfvertrouwen, en ik denk dat dit 
ons ook hielp om op een geruststellende 4-0 
voorsprong te komen.  
     Deze stand werd bereikt doordat een 
van de tegenstanders niet kwam opdagen en 
Peter, Harold en Ton hun partij wonnen. 
Deze laatste met zelfs nog 1 uur en 20 
minuten op de klok. Het zou wel heel suf 
zijn om nu 4-4 te spelen, dus de druk op 
ons vernuft was maximaal. Helaas leden we  
 

 
kort hierna twee nederlagen, en werd het  
bij een 4-2 stand alleen nog maar spannen-
der. Nu stond de eer van onze schaakclub 
pas echt op het spel.  
     Alleen Bram en ik speelden nog, en een 
van ons tweeën moest het op een remise 
houden. Zelf liet ik mijn klok in het eind-
spel tot onder de dertig seconden lopen, 
wat vanzelfsprekend tot blunders leidde aan 
mijn kant. Maar ik vond gelukkig tóch nog 
een verlossende remise.  
     Meteen daarna profiteerde Bram van 
fouten van zijn tegenstander in het eindspel, 
en zo werd de eindstand bepaald op 5½ 
tegen 2½. Een ruime overwinning die ons 
ego redde en veel perspectief biedt op de 
komende wedstrijd, op 29 november thuis 
tegen Chaturanga 2. 

Constantijn
- o – 0 – o - 



 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering EsPion 20 
september 2018

 
Aanwezig: Willem  Alpherts, Raymond  Altman, Rob  Ansink, Martha van den Berg, Cor 
Bergveld, Harrie Boom, Constantijn 
Dekker, Gerard  Diependaal, Dick van der 
Eijk, Henk Enserink, Ton van der Eyden, 
Jan Fikkens, Carin Giesen, Peter de Haan, 
Dicky Hamming, Jos Hillebrand, Meindert 
Hofman, Michael Jay, Ruut Keijzer, Pieter 
Kok, Jos Kraay, Jaap de Kreek, Marcel 
Kusse, Harold van der Laan, Ron van 
Leeuwen, Hans Looman, Ad Mank, Johan 
Metz, Henk Plantfeber, Geert Renkema, 
André van Rijn, Rob Schalekamp, Frank 
Steensma, Peter Stolp, Raf Tjong-Akiet, 
Mick Vaassen, Bram van der Vegt, Rudolf 
van Velden, Alfred Vellekoop, Tony 
Wagenaar, Ric Wieringa  (totaal 41) 
Afwezig met bericht: Tim van Daalen, Tom 
Kooij, Jacques Koolstra, Jaap Rietveld, 
Roald Vos, Roland Wastiaux. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Raymond opent om 20:15 de vergadering. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- Machtiging van Roald Vos aan Harrie 
Boom. 
- Er zijn nieuwe notatieboekjes gemaakt, 
met dank aan Jaap de Kreek. 
- Er is enige onvrede bij de directeur van 
Torendael over de manier waarop EsPion 
een aantal zaken rond de deur en de bar 
aanpakt. Raymond en Ric gaan op korte ter-
mijn een gesprek met hem aan. 
- Raymond kondigt aan dat hij meer tijd wil 
besteden aan een aantal projecten in Indo-
nesië en het na acht jaar voorzitterschap wel 
genoeg vindt. Hij wil derhalve geen nieuwe 
termijn als voorzitter meer, maar wil nog 
wel tijdelijk aanblijven om een goede over-
dracht mogelijk te maken. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering  
    2017 
De notulen van de algemene ledenvergade-
ring van 2017 worden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Jaarverslag intern wedstrijdleider 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Jaarverslag extern wedstrijdleider  
Henk Enserink spreekt een mea culpa uit, 
hij is vergeten de rapidcompetitie te vermel-
den. 
 
7. Jaarverslag penningmeester  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
8. Verslag kascommissie 
Carin deelt in de gebruikelijke bewoordin-
gen mee dat de kascommissie, bestaande uit  
 
 
 

Roland Wastiaux en haarzelf, heeft gecon-
stateerd dat het financiële verslag geheel in 
orde is en stelt voor het bestuur décharge te 
verlenen over het in het seizoen 2017-2018 
gevoerde beleid. De ALV stemt in. 
 
9. Installatie nieuwe kascommissie 
Henk Enserink wordt benoemd tot lid van 
de kascommissie, naast Carin. 
 
10. Begroting 2018 – 2019 
Ric licht toe dat de kosten van het Kees 
Besselinktoernooi beter beheersbaar zijn 
door de nieuwe locatie (IJburg). De prijzen 
zijn gedekt door het inschrijfgeld.  
     De begroting kent twee nieuwe posten: 
training en teambuilding. Spelers of teams 
die iets willen op deze gebieden kunnen 
daar financiële ondersteuning voor krijgen. 
Ze moeten wel zelf het initiatief nemen. 
     Marcel vraagt of EsPion BTW-plichtig 
wordt. Ric ziet dit niet gebeuren.  
     Er ontstaat discussie over de notatie-
boekjes en prijs daarvan. Ron stelt voor de 
contributie te verhogen tot 100 Euro en dan 
iedereen een boekje te geven. Aangezien dit 
voorstel niet op de agenda staat vraagt 
Raymond aan de ALV of er over dit voor-
stel gestemd kan worden. Twaalf personen 
zijn hiervoor. Raymond concludeert dat dit 
te weinig is. 
 
11. Bestuursvoordracht 
Gerard heeft problemen met zijn ogen en 
vindt dat hij het bestuurslidmaatschap niet 
kan invullen zoals hij dat wil. Hij treedt 
daarom tussentijds af. 
     Bram treedt af als materiaalman en is 
niet herkiesbaar, voornamelijk wegens zijn 
aanstaande verhuizing. 
     Raymond spreekt waarderende woorden 
over de beide aftreders en overhandigd ze 
een kleine attentie. 
     Harrie treedt af als secretaris en word 
terstond herkozen. 
     Zoals gezegd wil Raymond stoppen als 
voorzitter. Hij stelt voor dat hij herkozen 
wordt, met de voorwaarde dat hij later in 
het seizoen bij een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering aftreedt en dat dan hope-
lijk een nieuwe voorzitter en bij voorkeur 
ook wat andere bestuursleden aantreden. 
De ALV gaat hier mee akkoord. 
 
12. Samenstelling teams externe     
      competitie 
Henk leest de voorgestelde teamindeling 
voor. Besloten wordt dat Raymond Altman 
naar het derde gaat in ruil voor Jaap de 
Kreek, die naar het vierde gaat.  
     Roland Wastiaux, Johan Metz, Raymond 
Altman en Rob Schalekamp worden als 
teamleiders aangesteld. 
 
 



 

 

 

13. Voorstellen met betrekking tot de  
      interne competitie 
Raymond zet het proces uiteen: de huidige 
opzet van de competitie is zorgvuldig tot 
stand gekomen en de peiling van een aantal 
jaren gaf geen reden naar een ander systeem 
om te zien. Niettemin heeft het bestuur bij 
de vorige ALV toegezegd onderzoek te 
doen naar mogelijkheden de competitie an-
ders op te zetten (spitst zich toe op 1 groep, 
2 groepen, 3 groepen).  
     Daartoe heeft Gerard onderzoek gedaan 
bij andere verenigingen. De resultaten van 
dat onderzoek zijn besproken in een overleg 
met Gerard, Raymond, Jaap, Tom en Ad. 
Daarna hebben Raymond, Ad en Harrie 
nog een aantal technische details besproken. 
Tenslotte heeft het bestuur het document 
geproduceerd dat op de ALV is uitgedeeld. 
     Gerard vertelt dat hij gesprekken heeft 
gevoerd met personen (meestal de interne 
wedstrijdleider) van zeven clubs uit de SGA 
die met EsPion te vergelijken zijn. De focus 
was daarbij op de factoren die de opkomst 
bepalen. De twee belangrijkste factoren le-
ken de aanwezigheid van spanning en het 
gemak waarmee men kan afzeggen.  
     Verhoudingsgewijs zit EsPion zit aan de 
hoge kant wat opkomst betreft. De span-
ning van het promoveren en degraderen en 
de betrekkelijk geringe waardering bij afwe-
zig zijn dragen hier waarschijnlijk aan bij. 
     Raymond borduurt hierop voort en stelt 
dat een competitie niet te lang moet duren, 
maar ook niet te kort. In 1 groep spelen zou 
te weinig spanning geven, voor 3 groepen 
hebben we nu te weinig leden. 
     Het voorstel van het bestuur is dan ook 
om het huidige systeem te handhaven en 
pas bij 50 tot 60 actieve leden over te gaan 
naar 3 groepen. Er komt geen tegengeluid. 
     Marcel vraagt of er belangstelling is voor 
een rapidcompetitie met het SGA tempo. 
Een peiling wijst uit dat 5 leden die belang-
stelling hebben. 
     Robert maakt bezwaar tegen het uit de 
stand halen van spelers die weinig partijen 
hebben gespeeld. Hij ziet dat als in bescher-
ming nemen van de sterke spelers. Marcel 
vindt het vreemd dat spelers nogal laat uit 
de stand verdwijnen, dat geeft onduidelijk-
heid, bijvoorbeeld over wie er op degrade-
ren staat. Na enige discussie wordt besloten 
niet allerlei regels op te gaan stellen maar 
het aan het inzicht van de wedstrijdleider 
over te laten. Deze zegt toe in de tweede 
helft van de competitie geen spelers meer te 
verwijderen. 
     Harrie heeft voorgesteld externe wed-
strijden op een andere dan de clubavond 
met een half punt te belonen, tenzij een 
speler die ronde ook intern speelt, dan geldt 
het interne resultaat. Na een korte discussie 
wordt dit voorstel aangenomen met 19 
stemmen voor, 3 stemmen tegen en 7 ont-
houdingen. 
 
15. Presentatie website  
De bedoeling was de leden duidelijk te ma-
ken waar informatie op onze website 

gevonden kan worden; we kunnen het door 
technische oorzaken echter niet op het gro-
te scherm laten zien. 
 
16. Schaaktraining 
Raymond peilt de belangstelling om een 
trainer een aantal schaaklessen te laten ver-
zorgen voor leden van EsPion, eventueel 
op een andere avond dan donderdag. Onge-
veer 10 leden steken hun vinger op. 
 
16. Wijnwedstrijd 
Zal plaatsvinden op 27 december. Raymond 
Altman en Peter de Haan geven zich op als 
organisator. 
 
17. Kees Besselink toernooi 
Dit jaar een week eerder dan gebruikelijk, 
11 november om precies te zijn, wegens een 
ander groot toernooi op de derde zondag in 
november. Locatie zal wederom sporthal 
IJburg zijn. 
 
18. Prijsuitreiking  
Raymond reikt de prijzen uit: 
     Najaarscompetitie groep A  
Roland Wastiaux 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep A  
Ric Wieringa 
     Najaarscompetitie groep B  
Rob van Slooten 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep B 
Peter de Haan 
     Voorjaarscompetitie groep A  
Roland Wastiaux 
     Ratingprijs voorjaarscompetitie Groep A 
Alfred Vellekoop 
     Voorjaarscompetitie groep B  
Johan Metz 
     Ratingprijs voorjaarscompetitie Groep B  
Ruut Keijzer 
     Zomercompetitie  
Meindert Hofman 
     Snelschaken groep A  
Henk Enserink 
     Snelschaken groep B  
Willem Alpherts & Rob van Slooten 
     Snelschaken groep C 
Robert Schalekamp 
     Snelschaken groep D  
Geert Renkema 
     Kooij-kubus  
Henk Enserink 
     Struijlaart-trofee  
Mick Vaassen 
 
19. Rondvraag 
Harrie wil weten of het speeltempo van 3 
minuten en 2 seconden increment bij het 
snelschaken beviel. Een peiling wijst uit dat 
ongeveer 5 leden dit tempo willen handha-
ven en 10 leden de voorkeur geven aan 5 
minuten. 
 
20. Sluiting 
Rond 22:45 sluit Raymond de vergadering. 

 
Harrie Boom 

 
- o – 0  o – 



 

 

 

D e  W e d s t r i j d e n
 
EsPion 1 – klasse 1B 

Woensdag 7 november reizen de  dapperen 

af naar het noorden. 6 – 2. 

  

Tegen Boven IJ - Nieuwendam 2 

Roland Wastiaux 0 
Rudolf van Velden 0 

Eric Junge   1 

Pieter Pelleboer 0 

Ric Wieringa  0 

HenkEnserink  0 

Harrie Boom  ½ 
Johan Metz  ½ 

 

Donderdag 6 december heten zij welkom 

aan Chaturanga 1. 

  

EsPion 2 – klasse 2A 
Donderdag 15 november gaat het er thuis 

prettig pittig aan toe. 4½ – 3½. 
 
Tegen VAS 9 
Peter Urbanus  1 
Willem Alpherts  ½ 
Mart Ran  ½ 
Marcel Kusse                     ½ 
Johan Metz  1 
Harrie Boom  ½ 
Alfred Vellekoop  0 
Frans Kerkhoff  ½ 
 

Donderdag 13 december gaat het team naar 

de speeltuin van Amsterdam West 8.   
 

 EsPion 3 – klasse 3A 

Maandag 29 oktober gaat het team naar de 
Lange Leidsedwarsstraat 72. 2½  – 5½. 

 

Tegen ZZ 1 

Tim van Daalen 0 

Frank Steensma 0 

Harold van der Laan 1 
Constantijn Dekker ½ 

Bram van der Vegt 1 

Ton van den Eyden 1 

Raymond Alrman 1 R 

Peter Stolp 1 

 
Donderdag 29 november komt, een week 

voor hun eerste, team 2 van Chaturanga.  

 

               EsPion 4 – klasse 3B  
Het is nog even wachten, maar donderdag 

13 december komt De Volewijckers 2 langs. 

- o – 0 – o – 

                     
 

                     Die niet zet  
                  die niet win 
 
Er zijn dit jaar nog drie ‘snelle’ toernooida-
gen. Deze toernooien zijn gewild, ze heb-
ben de neiging snel-snel vol te lopen. Dus 
wees er zelf ook snel bij.  

 
SGA-Veteranen rapidtoernooi 2018 
Op woensdag 28 november organiseert de 
SGA een rapidtoernooi voor veteranen in 
sporthal IJburg. Een veteraan is volgens de 
bond iemand die uiterlijk op 31-12-'18 de 
respectabele leeftijd van 50 jaar bereikt. Er 
worden 7 rondes gespeeld met een tempo 
van 15 minuten + 10 seconden per zet. Info 
en aanmelden: www.sgaschaken.nl of tel. 
06-44972821.  
 
Open kampioensschap van de stad Weesp 
De Weesper Schaakclub organiseert op za-
terdag 8 december een rapidtoernooi in Het 
lichthuis aan het Waagplein te Weesp. In 7 
rondes wordt uitgemaakt wie kampioen van  
Weesp wordt. Het tempo is 25 minuten 
zonder toegevoegde tijd per zet.  Info en 
aanmelden: www.weesperschaakclub.nl of 
tel. 06-20368188. 
 
SGA-Snelschaakkampioensschap 
Op de voorlaatste dag van 2018, zondag 30 
december, wordt in Sporthal IJburg gestre-
den om het SGA snelschaakkampioenschap 
ook wel bekend als het 'oliebollentoernooi'. 
Het speeltempo is 5 minuten per persoon 
zonder toegevoegde tijd per zet. Meer info 
en aanmelden: www.sgaschaken.nl of tel.  
06-44972821. 
 

- 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 
 
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 

 
 

http://www.sgaschaken.nl/
mailto:penningmeester@espion.amsterdam
mailto:redactie@espion.club

