
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Betrapt 
Terwijl de een met een mansbakje loopt te bedelen 

staat zijn handlanger op de uitkijk. 
 
Het had een zeer ordelijke avond moeten 
worden, met strikte regels rond een 
spannende wijnwedstrijd, met een blijde 
winnaar en een prijsuitreiking. Het werden 
harde hamerslagen, twee voorzitters, een 
heuse loterij, drie wonderlijke partijen 
waarbij de verliezers punten kregen en tot 
slot iedereen won. Losbandigheid, dat was 

het, die wijnwedstrijd. En het moet gezegd, 
de wijn was werkelijk prima. Chapeau ! 
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Een verre verwant 
 
Ik was iets aan het googelen (zoals dat heet) 
en op een bepaald moment kwam ik via 
Odysseïsche omzwervingen terecht bij Iser 
Kuperman (Koeperman), in de jaren vijftig 
tot zeventig veelvoudig wereldkampioen 
dammen. Koeperman kwam oorspronkelijk 
uit de Sovjet-Unie maar emigreerde in 1976 
naar Israël en toen naar de VS. Daar werd 
hij  ook in een lokale variant van het dam-
men, American Pool Checkers, meervoudig 
kampioen. 
     Ergens, ik weet niet meer waar, las ik dat 
een schaakbestuurder een toespraak begon 
met de woorden: “Het edele damspel is 
zeker niet minder edel dan het nog veel 
edeler schaakspel.” Dat dammen altijd als 
het gehandicapte broertje van het schaken 
wordt gezien (met go als nerdy oudere 
broer), komt volgens mij omdat er zoveel 
varianten van het dammen zijn. Bij het 
schaken was dat vroeger ook zo maar geluk-
kig hebben wij tijdig ingezien dat één 
bepaalde vorm van schaken het meest inte-
ressant was en dat standaardisering heilzaam 
was voor de ontwikkeling van het spel tot 
een sport. De dammers zijn nooit zover 
gekomen; ook al heeft de 10x10 variant (zeg 
maar het spel van Ton Sijbrands) de 
grootste internationale status verworven, 
vergeleken met het schaken blijft het toch 
behelpen, maar dit terzijde. Ik klikte 
(clickte) verder en leerde veel wetenswaar-
digs. 
     American Pool Checkers, verder APC 
genoemd,  wordt voornamelijk in het Mid-
denwesten van de VS en in Puerto Rico 
gespeeld. Het wordt gespeeld met twaalf 
rode of zwarte en twaalf gele of witte schij-
ven op een schaakbord met groene en witte 
velden. Er zijn meer varianten van 8x8 
dammen, maar APC onderscheidt zich 
omdat het een aantal kenmerken van ‘ons’ 
dammen heeft: de schijven mogen zowel 
voor- als achteruit slaan, en de dam mag 
zoveel velden gaan als mogelijk is (in veel 
8x8 varianten mag de dam maar één veldje 
per zet voor- of achteruit en mogen de 
schijven alleen vooruit slaan). Die twee mo-
gelijkheden, samen met het geringe aantal 
schijven, zorgen ervoor dat APC een snel 
spel is, vol tactische wendingen, zeker in het 
midden- en eindspel.  
     De partijen duren niet al te lang, gemid-
deld een zet of dertig, en zijn over het alge-
meen zeer levendig. Het spel is van oudsher 
populair onder de zwarte bevolking die de 
andere vormen van Amerikaans dammen te 
langzaam vindt. Sinds de jaren zestig is er 
een nationale bond die toernooien en kam-
pioenschappen organiseert. Er zijn kampi-
oenschappen in vijf klassen: Top Master, 
Master, Junior Master, Gold Bar en Blue 
Ribbon.  
     De genoemde Iser Koeperman was 
meermaals kampioen van de Top Master-
klasse. Een landgenoot van Koeperman was 
Vladimir Kaplan, een grootmeester in het 
10x10 dammen die ook naar de VS  

 
emigreerde en veel deed om APC populair 
te maken. Ik zag een aantal boeken van 
Kaplan, onder andere een beginnersboek. 
Dat begon ongeveer zó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplan houdt eerst een omstandig betoog 
dat dammen zo’n heilzaam spel is dat 
allerlei goede eigenschappen in de speler tot 
ontwikkeling brengt en gespeeld werd door 
geweldenaars als Napoleon en Peter de 
Grote. Hij legt dan uit hoe de velden aange-
duid worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik moet bekennen dat ik me eerst niet reali-
seerde wat hier zo bijzonder aan was, de 
namen van de zwarte velden op een schaak-
bord. Klopt, dacht ik en toen pas drong het 
tot me door dat het wel heel onverwacht 
was dat de velden op de schaakmanier wer-
den aangeduid.  
     De meeste damnotatiesystemen gebrui-
ken cijfers (33-28 of zoiets). Er waren nog 
meer overeenkomsten: !, !!, ? en ?? achter 
een zet hebben dezelfde betekenis als in  de 
schaaknotatie. Ik kon dus alles lezen en de 
zetten volgen. Het had iets ontroerends, 
zo’n spel uit het midden van de VS, waar-
van ik de notatie probleemloos kon begrij-
pen. Een verre verwant van over de oceaan. 
     De diagonalen hebben prachtige namen. 
De diagonaal a1-h8 heet Major road, c1-h6 
Is Lower Tee, a3- f8 is Higher tee; de 
diagonalen e1-h4, h4-d8, d8-a5 en a5-e1 
heten Cheeks, de diagonalen g1-a7 en h2-b8 
zijn de Low en High doubles. 
     Ik ben nog niet vergevorderd in mijn 
studie van APC maar ik begrijp dat het in 
de opening (‘debut’ in APC jargon) gaat om 

 

 



 

 

 

snelle ontwikkeling van de schijven op de 
linkerflank. De rechterflank moet vooral 
niet te vroeg ontwikkeld worden, zwart 
moet de schijven e1 en g1 op hun plaats 
houden en wit moet hetzelfde doen met d8 
en b8, de ‘koningsschijven’. Vandaar dat de 
twee meest gespeelde beginzetten 1.c3-d4 
en 1.c3-b4 zijn (zwart begint). Na 1.c3-d4 
a6-b5 2.d4-c5 d6xb4 3.a3xc5 ontstaat The 
Picket, 1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 f6-g5 is The 
City Game.  
      Andere debuts zijn The Win Back, The 
Header en The Old Game. Voor schakers-
oren heeft The Leningrad Defense een 
vertrouwde klank.  Na 1.c3-b4 zijn o.a.  The 
Reverse Picket, The Reverse Header en The 
Refused Reverse City Game mogelijke 
voortzettingen. Ook 1.a3-b4 (doet pijn aan 
de ogen van een schaker) en 1.e3-d4 zijn 
goede beginzetten, maar  1.e3-f4, 1.g3-f4 en 
1.g3-h4 (Petrov’s Game) zijn niet aan te 
bevelen. 
     Een ander punt van herkenning is de rol 
van wat ik maar de ‘oppositie’ noem (het zal 
in APC wel een eigen naam hebben). Stel er 
staan een zwarte schijf op e3 en een witte 
schijf op e5 tegenover elkaar. De speler die 
aan zet is verliest. Bij schaken kun je nog 
opzij of achteruit maar bij APC moet men 
vooruit, de dood tegemoet.  
     Bij veel combinaties heeft in de eind-
stelling de winnende partij dan ook de op-
positie. Offers komen veel voor in APC, in 
alle fasen van het spel en in  het eindspel is 
kennis van typische zones van groot belang. 
Fascinerend allemaal. Ik zal nooit een echte 
APC speler worden, één denksport is 
genoeg voor een mensenleven, maar ik ga 
Kaplans beginnersboek wel doorlezen. Dat 
kost tenslotte geen moeite. 

Raf 

- o – 0 – o – 

 

Kort maar krachtig 
 
Donderdag 29 november kwam EsPion 3 
thuis uit tegen Chaturanga 2. Frank Steens-
ma had pech dat zijn tegenstander niet 
kwam en kreeg zodoende een vol punt 
achter zijn naam genoteerd. Constantijn 
Dekker, Tim van Daalen, André van Rijn en 
Raymond Altman vochten een verbeten 
strijd uit op het bord en sleepten er allemaal 
een halve punt uit. Ton v.d. Eyden en ik 
waren zo gelukkig om elk een heel punt op 
het scorebord te noteren waardoor we als 
team met drie punten de winst konden 
vieren met een drankje aan de bar. We staan 
nog niet bovenaan, maar dat gebeurt vast 
nog wel.  

Peter Stolp 
- o – 0 – o – 

 
Eric Junge is genomineerd voor de titel 
Amsterdammer van het jaar 2018. Want 
met zijn Groengrijsbus biedt onvergete-

lijke dagtochten aan mensen die het 
nodig hebben. Tot en met 19 januari 
kun je nog op hem stemmen. Doen:  
www.amsterdammervanhetjaar.nl. 

Wekelijkse schaakinstuif 
in het MEC 

 
Dit jaar is begonnen met iets nieuws, met 
een wekelijkse schaakinstuif in het MEC,  
het Max Euwe Centrum op het Max Euwe-
plein 30a. Elke maandagmiddag ben je daar 
van 13.00 tot16.00 uur welkom om een 
partijtje  te komen schaken. Als je wilt kan 
er een competitie worden opgezet. Gastheer 
is Arthur Gouloze.  
     De eigen bijdrage is € 2,50 per keer. Met 
een ‘strippenkaart’ wordt dat slechts € 2.=.  
     Meld je via 020–625 70 17. Of mail naar 
euwemec@xs4all.nl.  
  

 
 

- o – 0 – o - 

 

Welkom Daan 
 
Sinds drie maanden woont Daan de Lange 
geheel tot zijn genoegen in Torendael .En 
nu hij hier toch is, pakt hij ook een oude 
liefde weer op. Als leraar economie gunde 
hij zich er de tijd niet voor, maar nu wil hij 
het weer. Schaken, met ons en met plezier. 
Tenslotte had hij vele decennia eerder als 
scholier op het Cartesius vaak met de iets 
oudere Hans Ree gespeeld. En een keer 
bijna gewonnen.  

 

- o – 0 – o –
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Schaak(tafels) als sociaal glijmiddel 
 
 

 
 
 
Plaats alsjeblieft schaaktafels in openbare 
ruimtes, in parken en op schoolpleinen. Dat 
is de oproep van Jesus Medina, bestuurslid 
van het Max Euwe Centrum, aan gemeen-
ten in heel Nederland. In de landen rond de 
Middellandse zee zag hij hoe het schaakspel 
contact maken tussen onbekenden op die 
plekken faciliteert. Het mediterrane klimaat 
komt door de opwarming van de aarde 
onze kant al op, nu de schaaktafels en de 
cultuur daarom heen nog, moet hij gedacht 
hebben. In navolging van de Cruyffcourts 
nu ook schaakcourts. 
     Toen op 8 december schaaktafels in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark feestelijk in 
gebruik genomen werden, was Jesus er 
natuurlijk bij. Het weer in Buitenveldert was 
die dag allesbehalve mediterraan, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het Levens-
boom Collectief had in samenwerking met 
de gemeente een aanstekelijk programma 
opgesteld om het ontmoetingsplein haar 
naam (eindelijk) waardig te laten zijn. Het 
fraaie straatmeubilair was gerepareerd, 
kinderen konden zich laten schminken en 
genieten van poppenkast en een jongleren-
de Kerstman. En volwassen buurtbewoners 
werden uitgedaagd iets voor hun wijk te 
gaan betekenen, dat op een papier te 
schrijven waarna ze toegang kregen tot 
warme soep en lekkere hapjes. Ach ja, een 
beetje chantage… 
     EsPion was uitgenodigd om als een van 
de naaste buren het schaken die dag te pro-
moten. Ik had stellingen voorbereid om op 
te lossen, maar uiteindelijk vonden de voor-
bijgangers een potje spelen leuker. Door de 
harde wind woeien onze stukken soms 
letterlijk van het bord, wat me denken deed 
aan een grappig versje van Jos Timmer: 
 
 
 

 
“zijn stukken kregen vleugels, 

hetgeen men zelden ziet 
mijn stukken vlogen van het bord  

en dat begrijp ik niet.” 
 

Loop op een zwoele zomeravond eens door 
het park in Buitenveldert, neem een ther-
moskan of flesje wijn mee en laat je ont-
moeten. O ja, wel zelf stukken meenemen 
en voor de overige gezinsleden wellicht 
damstenen, pionnetjes om te gaan mens-
erger-je-nieten- of tafeltennisbatjes.  
 
 

 
 
 
En hoe gezellig het dan kan het worden, dat 
illustreert bovenstaande foto genomen bij 
de ingebruikname van tafels het Utrechtse 
Maximapark. 

Henk Enserink 
- o – 0 – o - 

 

En dan, belangrijk voor alle binnenschakers, 
denk nog even aan de contributie voor het jaar 

2018/2019. Deze bedraagt € 96,-- voor 
leden en € 50,-- voor nevenleden. Maak het 
over naar: NL43 INGB 0006 5284 13  
ten name van Schaakvereniging EsPion, 

Amsterdam. Namens de penningmeester alvast 
hartelijk dank.. 



 

 

 

Koek 
 
“Wij hebben al eens eerder tegen elkaar 
gespeeld.” Hij zei het met vriendelijke 
overtuiging. “Ja, ja” zei ik, meer om niet 
onbeleefd te zijn. Maar ik herinnerde me 
David Spaan niet. “Dat zal wel slecht voor 
me zijn afgelopen.” zei ik nog. En ik wees 
hem de weg naar de koffie. 
     Nadat we met het vierde team om een 
uur of zes genoeglijk waren aangeschoven 
aan de eettafel van Torendael - preisoep, 
kapucijners met ’n aardappel, gehaktbal en 
donkere jus, twee toetjes om uit te kiezen 
en bovenal een alleraardigste dame die 
opdiende en afruimde – zaten we nu met 
z’n zessen tegenover zes van het tweede van 
De Volewijckers.  
     De vorige keer – ik vond het terug op de 
website – zaten we vier tegenover vier. Het 
was het seizoen 2012-2013 en er waren tien 
viertallen. Wij eindigden met 16½ punt op  
de zesde plaats. De Volewijckers 5 kwamen  
een plaats lager met een punt minder. Dat 
zat ’m in die ontmoeting met David Spaan. 
Het was 4 oktober 2012. En als het mij 
gebeurd was, zou ik me het ook herinneren. 
Na 18 zetten was zijn koek op.  
     Dit keer was het een gevulde koek. “Ik 
heb dit seizoen alles gewonnen. Ik kreeg er 
150 Elo-punten bij.” zei David. Nu ging het 
om maar één punt en dat was voor mij. 
     Drie borden hoger had Tom Kooij een  
tegenstander die nòg sterker was, zelfs 206 
Elo-punten sterker. Tom had daar ooit, in 
Wijk aan Zee, al ’n keer de sjeu geheel van 
afgeschroefd. Nu deed hij dat opnieuw. En 
niet eens dunnetjes. Ik vermoed zomaar dat 
Tom Kooij de Kooijkubus dit seizoen per-
soonlijk wil uitreiken aan Tom Kooij.  
     Eugen en Cor hadden vooruit gespeeld. 
Dat was maar goed ook, nu hoefde Eugen 
tenminste niet mee te maken hoe zijn team 
met 3-5 ten onder ging. 

Jaap 
 
 
 
 

 
 

 

               

 

              Die niet zet  

                  die niet wint 
 
Op 28 november werd in sporthal IJburg 
gestreden om de SGA-Rapidtitel voor vete-
ranen. Henk Plantfeber scoorde 2,5 punt in 
7 partijen met een TPR van 1531, iets onder 
zijn rating. Aran Köhler schreef het toer-
nooi voor de tweede keer op rij op zijn 
naam. 
 
Vlak voor de kerstdagen reisde Harrie af 
naar Groningen voor een vierkamp tijdens 
het plaatselijke Chess Festival en scoorde 
hier twee remises en een nederlaag. 
 
Op de voorlaatste dag van 2018 was 
sporthal IJburg wederom het decor van een 
SGA toernooi. Ditmaal werd er gestreden 
om de snelschaaktitel. Onze snelschaak-
kampioen Henk Enserink ontbrak. Dick 
nam de honneurs waar maar zal er waar-
schijnlijk niet heel tevreden op terug kijken 
met 5,5 uit 13 en een TPR ruim 300 punten 
onder zijn rating. Hing Ting Lai ging er met 
de hoofdprijs vandoor. 
 
Qua toernooien staat alles aan het begin van 
een nieuw jaar natuurlijk in het teken van 
Tata Steel. Maar liefst 13 EsPionezen reizen 
deze editie af naar Wijk aan Zee. 
 
In de Weekendvierkampen van 11-13 janua-
ri gaan Eugen, Johan, Peter Stolp, Raymond 
Altman, Roald en Roland hun geluk be-
proeven. In de weekvierkampen van 14-16 
januari is Roland wederom aanwezig, naast 
Mick en Tom. Van 18-27 januari gaan 
Geert, Harrie, Henk Enserink, Marcel en 

Meindert op voor de tienkamp. 
Johan 

 
 
 

 

 

Twee vragen  
 
Wie is dit ? De latere Karl Marx ten tijde 

van het congres van de Internationale in 

Den Haag ? James Clerk Maxwell, de 

geleerde die natuurkunde, magnetisme en 

elektra met elkaar verbond ? Johannes 

Brahms na zijn controverse met Anton 

Brückner ? Of toch… ? En wie van onze 

leden maakte zijn prachtige portret ?  

     Wie als eerste de goede oplossing bij de 

redactie van dit blad inbrengt, verdient een 

eervolle vermelding en het beste van de bar.  

 

- o – 0 – o -
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Wijnavond 
 
Traditiegetrouw is de laatste donderdag van 
het jaar gereserveerd voor de wijnwedstrijd. 
Er staan twee woorden in deze naam, het 
eerste “wijn”, en het tweede “wedstrijd” 
Een nietsvermoedend lezer zou misschien 
denken dat het een wedstrijd is om wijn te 
winnen, maar wij EsPionezen weten beter, 
namelijk dat er wijn is voor iedereen. Het is 
daarom eigenlijk ook meer een “wijnavond” 
dan een wijnwedstrijd. Dit is namelijk een 
avond waarin de strijd van het schaken ver-
bonden is, zelfs overvleugeld wordt door 
wijn en andere geneugten des levens. 
     Nu heb ik zelf helemaal niets met wijn, 
zal ik bekennen, maar op een zeker mo-
ment, en op een zekere avond, moeten de 
pijn, de triomfen en de strijd die met een 
competitie gepaard gaan vervangen worden 
door trots, en moeten we stilstaan bij dat 
wat gebeurt is en dat wat te gebeuren staat.   
     Daarom was dit achteraf gezien een pas-
sende avond om de bijzondere ledenverga-
dering te houden. Nadat hier een aantal 
eindjes aan elkaar geknoopt en belangrijke 
woorden gezegd waren, begon het gelukkig 
toch, het wedstrijdgedeelte van de avond. 
     Dit gedeelte begon met het zogenaamde 
fortschaken, waarbij de koning zich ver-
schuilt in een fort met zes pionnen voor 
zich. De extra pionnen vormen een grote 
kracht, maar ook een grote zwakte in de 
positie, want de koning is kwetsbaar voor 
‘mat achter de paaltjes’ Je bent dus kwets-
baar, juist als je je onaantastbaar waant. 
     De variant hierna was Koreaans, en hier 
is het gevaar niet onzichtbaar, verdekt als 
een slang in hoog  gras, maar ligt de span-
ning open en bloot op het bord, in de vorm 
van rijen pionnen die elkaar tot het maxima- 
le genaderd zijn, klaar om toe te slaan. In  
 
 

tegenstelling tot het gewone schaakspel is in  
deze variant de speler aan de witte zijde van 
het bord duidelijk in het voordeel, maar net 
als in een echte kernoorlog moet hij/zij 
grote opofferingen doen om zijn/haar doel 
te kunnen bereiken. 
     De laatste variant was in zekere zin het 
interessants. Bij het schizo-schaak ligt de 
nadruk namelijk op een wat abstracter con-
cept, op ‘het plan’. Het blijkt algauw dat als 
jij en je partner een verschillende interpre-
tatie van dit abstracte concept hebben, er 
grote rampspoed zal volgen. 
     Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fas-
cinerend dat is, aangezien het de plannen 
zijn van de deelnemers aan het schaakspel 
die de positie op het bord tot meer maakt 
dan de bewegingsmogelijkheden van de 
stukken. Op deze manier vormt de som van 
de delen meer dan het geheel, iets wat het 
schizo-schaken totaal teniet kan doen. En 
zoals vaak zie je pas dat iets er is, als het er 
niet meer is. 
     Zo komen op een avond waarin de strijd 
van het schaken een ondergeschikte rol 
speelt, toch haar meest belangrijke aspecten 
in het geheel naar voren. Namelijk waak-
zaamheid, de bereidheid tot opoffering en 
riscio, en een coördinatie in deze twee 
dingen die de speler hopelijk naar de over-
winning leidt. Op deze manier was het 
wedstrijdprogramma van de avond in har-
monie. En Dick van der Eijk behaalde het 
meeste punten in dit harmonieuze program-
ma. Wij mogen hem dus de winnaar 
noemen (en als we niet in een enigszins 
jaloerse bui zijn, doen we dat misschien 
ook). Maar eigenlijk waren alle aanwezigen 
winnaars, omdat je ook dingen kunt winnen 
die niet een wedstrijd zijn. 
     Ik wens iedereen een voorspoedig 2019. 
 

Constantijn 

 



 

 

 

Notulen Buitengewone Ledenvergadering 
EsPion 27 december 2018 

 
Aanwezig:  
Willem  Alpherts, Raymond  Altman, 
Martha van den Berg, Cor Bergveld, Harrie 
Boom, Constantijn Dekker, Dick van der 
Eijk, Henk Enserink, Ton van der Eyden, 
Jan Fikkens, Carin Giesen, Peter de Haan, 
Meindert Hofman, Michael Jay, Ruut 
Keijzer, Frans Kerkhoff, Michaël Klaver-
stein, Pieter Kok, Tom Kooij, Jos Kraay, 
Jaap de Kreek, Marcel Kusse, Daan de 
Lange, Ron van Leeuwen, Hans Looman, 
Ad Mank, Johan Metz, Geert Renkema, 
Rob Schalekamp, Rob van Slooten, Frank 
Steensma, Ton de Steenwinkel, Peter Stolp, 
Mick Vaassen, Bram van der Vegt, Alfred 
Vellekoop, Tony Wagenaar, Roland 
Wastiaux, Ric Wieringa  (totaal 39) 
 
Afwezig met bericht:  
Harold van der Laan, Raf Tjong-Akiet. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Raymond opent om 19:30 de vergadering. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Machtiging van Raf Tjong-Akiet aan Harrie 
Boom. 
Bij de vorige ALV heeft aftredend bestuurs-
lid Gerard Diependaal wel een presentje 
ontvangen, maar Bram niet. Raymond 
maakt dit goed door alsnog een fles wijn uit 
te reiken. 
 
3. Bestuursvoordracht 
Raymond dankt Ric voor het werk dat hij 
verzet heeft om nieuwe bestuursleden te 
vinden. 
Raymond draagt Henk Enserink en Roland 
Wastiaux voor als bestuurslid en Ric 
Wieringa als voorzitter. De vergadering 
stemt bij acclamatie in. Vervolgens treedt 
Raymond af als bestuurslid. 
Ric bedankt Raymond voor de acht jaar 
(vier De Pion en vier EsPion) dat hij zich 
vol heeft ingezet als voorzitter. Hij roemt 
vooral Raymond’s betrokkenheid bij alle 
leden. 

 
 
Jaap de Kreek breekt in. Hij memoreert dat  
Raymond bij het begin van zijn voorzitter-
schap aankondigde veel te gaan delegeren. 
Van dat voornemen is volgens Jaap vaak 
niets  terecht gekomen en deed Raymond 
het maar zelf. Ook is hij het niet altijd eens 
geweest met diens besluiten. Maar hij heeft 
grote bewondering voor wat Raymond alle-
maal heeft gedaan en stelt dan ook voor 
hem tot lid van verdienste te benoemen. 
De vergadering stemt hier bij acclamatie 
mee in. Tom Kooij reikt Raymond een oor-
konde uit. 
Raymond dankt eenieder voor de vriende-
lijke worden aan zijn adres. Hij geeft toe dat 
delegeren niet erg gelukt is. Hij is op zoek 
geweest naar de mens achter de schaker en 
is daar redelijk in geslaagd. Hij heeft zijn 
functie altijd met plezier uitgeoefend en 
wenst de vereniging toe dat ze snel naar de 
zeventig leden groeit. 
Henk geeft Raymond als cadeau een 
‘Balinese massage’ voor hem en zijn vrouw. 
Ric houdt het op een fles kwaliteitswijn. 
 
4. Rondvraag  
Jaap vraagt wie van het bestuur de 
contacten met BZN, webredactie en derge-
lijke gaat onderhouden. Ric antwoordt dat 
hij dat gaat doen. 
Mick vraagt wie penningmeester wordt. Ric 
antwoordt dat Henk dat gaat doen. 
Carin vraagt wie het materiaalwerk van 
Bram gaat overnemen. Antwoord: voorlo-
pig Bram zelf. 
Marcel Kusse wil weten waar de jeugd bljft 
in het bestuur. Ric: dat is deze keer nog niet 
gelukt.  
Henk geeft aan geen lid van de kascommis-
sie te kunnen blijven nu hij in het bestuur 
zit. Mick wordt in zijn plaats benoemd. 
 
5. Sluiting 
Rond 20:00 sluit Ric de vergadering 
 

Harrie Boom 

 

 



 

 

 

 

 
Artikel 5 v an de statuten van de vereniging luidt: Personen die zich jegens de 

vereniginng uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door de 

algemene vergadering tot werelid of lid van verdienste worden benoemd. 

 
Als stuwende kracht achter de oprichting 
van EsPion en haar reilen en zeilen, heeft 
Raymond zich niet alleen verdienstelijk 
gemaakt, maar uitzonderlijk verdienstelijk. 
Met meerdere verschillende bestuurssamen-
stellingen heeft hij onafgebroken  gewerkt 
aan het maken van één club waar er eerder 
twee waren. Twee totaal verschillende, zoals 
bleek bij een van de eerste gezamenlijke 
vergaderingen waar een van de aanwezigen 
hartstochtelijk uitriep dat zijn kluppie – met 
naderuk op zijn - pure vrijheid blijheid was. 
     Het is vrijheid blijheid gebeven, maar 
wel binnen de kaders die links en rechts al 
aanwezig waren. Het daarmee manouvreren 
en masseren kon en kun je aan Raymond 
overlaten. Van een afstand bezien vergde 
dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
pure concentratie en doorzettingsvermogen. 
En plezier. Bovenal plezier in het maken 
van iets moois. En hij kan nog lekker koken 
ook. 

 
 
Het is gelukt, maat. “Jouw” kluppie staat !

 
 

 



 

 

 

Ric 
 
In de zomer van 2016 werd Ric Wieringa lid 
van EsPion. Een jaar later benoemde de 
ledenvergadering hem tot penningmeester 
en op 27 december jongstleden nam hij de 
voorzittershamer over van Raymond 
Altman. Een ongekende opmars binnen de 
vereniging. Redenen genoeg voor de 
redactie om wat meer te weten te komen 
over onze nieuwe roerganger.  
 

Ric, allereerst van harte gefeliciteerd. Vanwaar 
deze stap? 
Besturen en coachen is wel een rode draad 
in mijn leven. Ik heb in allerlei besturen 
gezeten in diverse hoedanigheden, ook bij 
een schaakclub. Coaching heeft zich met 
name gericht op jongeren bij voetbal, tennis 
en sinds kort dus ook bij schaken met 
youngEsPion. Raymond had al laten weten 
te zullen stoppen bij het bereiken van een 
ledental van 70 en ik dacht dus nog even 
tijd te hebben. Raymond heeft wel steeds 
aan de 'kroonprins” gesleuteld, ik werd dus 
langzaam voorbereid. De stap kwam iets 
vroeger dan gepland. 
      
Raymond kwam van de zomer terug uit 
Indonesië met allerlei projectplannen en wil 
daar meer tijd aan kunnen besteden. 
Gedurende de formatie van het nieuwe 
bestuursteam stond de voorzitterspositie 
overigens open voor alle kandidaten. Bij de 
verdeling van de portefeuilles werd duidelijk 
wie de voorzittershamer ging overnemen.  
 

Hoe wil je dat de club er over 5 jaar voor 
staat? 
Allereerst de sociale basis die het nu heeft 
vasthouden. Voor de langere termijn moet 
er voldoende body zijn qua ledental, zo tus-
sen de 70 en 100 met een evenwichtige leef-
tijdsopbouw. Schaken is immers iets voor 
zowel 5- als 100-jarigen. De gemiddelde 
leeftijd bij EsPion is nog wel hoog. Door 
het binnenhalen van jongere schakers kun-
nen we dit opvangen.  
 

2,5 jaar geleden werd je lid, hoe kwam dit? 
Mijn neef Tim van Daalen was toen bezig 
met schaken op het Amsterdams Lyceum 
en ik vroeg hem of het niet verstandig zou 
zijn om een schaakclub te zoeken. Na enig 
speurwerk kwam hij met EsPion aanzetten. 
     Bij ons eerste bezoekje in de zomercom-
petitie was hij al ‘om’. Mijn omgeving vroeg 
toen waarom ik na zo’n 30 jaar niet meer 
gespeeld te hebben het niet ook weer eens 
zou kunnen gaan doen. Schaken blijft toch 
in je bloed zitten. 
 

Wat is er 30 jaar geleden gebeurd waardoor 
het schaken naar de achtergrond verdween? 
Ik leerde al op jonge leeftijd schaken van 
kinderen in de buurt. Als tiener ben ik 
ingestapt bij PCW, een kleine schaakclub in 
Slotermeer die later fuseerde met Victory-
Landlust tot de kombinatie en vervolgens  

 
weer fuseerde met de vereniging van het 
GAK tot PCB-Kombinatie. Het vereni-
[gingsleven in Amsterdam West ging niet de 
goede kant op. Later volgde er nog een 
fusie met TAL-DCG maar toen was ik door 
drukke werkzaamheden en de komst van 
twee zonen al gestopt. Mijn schaakactivi-
teiten zakten toen snel af naar het niveau 
van een partijtje met de buurman of af en 
toe online. 
 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Al 29 jaar werk ik met veel plezier bij 
Kuehne+Nagel, de grootste expediteur ter 
wereld. Momenteel in de functie van Senior 
controller waarin ik financiële projecten 
begeleid. In mij werk heb ik ook een aantal 
jonge medewerkers onder mijn hoede die ik 
overal mee naar toe sleep om het vak te 
leren.  
 

Hoe woon je en met wie? 
In een hoekwoning in Badhoevedorp. Ik 
ben getrouwd met Olivera en we hebben 
twee zonen van 27 en 30 jaar. De oudste is 
piloot bij Qatar Airways en woont in Doha, 
Qatar. De organisatie rond zijn huwelijk 
afgelopen september in Belgrado heb ik met 
een aantal leden gedeeld, wellicht tot verve-
lens toe.  
     De jongste is financieel manager bij een 
groot Farmaceutisch bedrijf (IQVIA) en 
woont door de lastige woningmarkt nog 
thuis. Huisdieren hebben we niet.  

 
Heb je nog andere passies naast het schaken? 

Reizen is wel een passie. Vaak in januari op 
reis naar een exotisch oord, alleen dit jaar 
door drukke werkzaamheden even niet. Wie 
is er jarig in Abu Dhabi of Zanzibar ? Ook 
jarig zijn in Kaapstad was erg leuk. Een 
aantal leden wordt geregeld door mij lastig 
gevallen over de prachtige wijngebieden in 
de Kaapprovincies. 
 
Een man dus die veel van de wereld heeft gezien. 
Zijn er dingen waar je je aan ergert in Nederland?  
Ja, de zesjes cultuur. Het mag wel wat ambi-
tieuzer. Daarnaast staan we in hier altijd wel 
klaar om mensen in andere landen te vertel-
len hoe het moet of hoe juist niet. Wij heb-
ben zelf meer dan voldoende huiswerk. 
 
Ben je meer een denker of een doener? 
Ik zou zeggen 75% denker, 25% doener. Ik 
vind het leuk om bedachte plannen ook in 
praktijk om te zetten maar moet daarbij wel 
oppassen mij niet teveel met de uitvoering 
te bemoeien. 
 

Waarvoor kan je 's nachts wakker gemaakt 
worden? 
Voor een goede grap ben ik altijd te storen. 
 

Tot slot, staat er nog iets op je bucket-list? 
Misschien nog een hele gekke reis, een van 
de polen? 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Buitengewone 
Ledenvergadering en 

Wijnavond 2018, 
foto’s van  

Michael Klaversteijn 
en Peter de Haan 

 

 



 

 

 

 

Captain
 
Op de ledenvergadering in september wierp 
Henk Enserink de vraag op wie het tweede 
team zou willen aanvoeren. Nadat het wat 
stil bleef stak ik mijn vinger op en onder 
mijn bezielende leiding kwam het team 
meteen uitstekend uit de startblokken. De 
sterkere teams KLM-Pegasus 1 en VAS 9 
werden beheerst aan de kant gezet. Voor 
ronde 3 mochten we naar het Bilderdijkpark 
voor de confrontatie met Amsterdam West 
8. Op papier een van de zwakkere teams in 
onze klasse en in de eerste twee rondes 
kwamen ze niet verder dan 2,5 bordpunt. 
     De eerste taak van de captain bij iedere 
wedstrijd is te zorgen voor een representa-
tief achttal, wat deze keer niet eenvoudig 
was: Mart en Marcel hadden buitenlandse 
tripjes op het programma staan en voor 
onze 'negende man' Dick is de donderdag 
een problematische avond. Ron had zich in 
een eerder stadium al zelf aangeboden maar 
een tweede invaller bleek wat lastiger te 
vinden. Uiteindelijk kwam ik bij Bram uit: 
vorig jaar nog meer dan verdienstelijk basis-
speler van het tweede maar door zijn rating-
terugval teruggezet naar EsPion 3.  
     Een andere belangrijke taak is het 
formeren van een opstelling. De invallers 
hadden een sterke voorkeur voor wit en 
zodoende schoof ik mijzelf door naar het 
zwarte bord 2. Een captain moet immers 
zijn verantwoordelijkheid nemen.  
     Op de speelavond zelf kreeg ik dhr. 
Streef tegenover mij. Het werd geen 
spektakel en na een zet of 25 gaf hij aan wel 
in te zijn voor een remise. Mijn stukken 
stonden wel iets actiever maar mijn tegen-
stander reageerde steeds adequaat op alle 
valkuilen en als ik zou gaan forceren zou de 
remise wellicht in gevaar komen. Eerst maar 
eens een rondje maken langs de andere 
borden.  
     Peter zorgde wederom wel voor vuur-
werk door de vijandelijke koningsstelling 
aan te vallen met stukoffers maar helaas 
sloeg het niet door. Met een stuk achter en 
een triple-pion op het bord zag ik hier geen 
resultaat meer voor ons. Ron en Willem 
hadden licht voordeel en bij de rest was er 
geen duidelijke tekening in de strijd. Ik 
besloot zelf toch maar remise overeen te 
komen maar heel gerust op de teamover-
winning was ik niet. 
     De avond vorderde en ook Bram had 
wel oren naar remise. De situatie op de 
andere borden was nog nagenoeg hetzelfde. 
Dat bood een lastige afweging over wat 
verstandig was. Uiteindelijk toch maar ak-
koord gegeven en ook bij Frans zat er even 
later niet meer in dan het delen van het 
punt. Daarna kreeg Harrie een remise-aan-
bod, maar ons voordeel bleef wankel dus 
leek het mij verstandig dat hij even zou 
doorspelen.  
     Ron speelde tegen oud Pion-lid Herbert 
Tulleken, had in de opening een pion 
gewonnen maar de stelling was scherp.  
 

 
Willem had ook een pion te pakken, kon  
nog een paard winnen maar koos een ander 
plan. De stelling van Alfred zag er solide uit 
en Peter vocht nog door met een stuk 
achter.  
     Het alternatieve plan van Willem werkte 
ook prima en we konden ons eerste paaltje 
noteren. Harrie kwam nu remise overeen en 
niet veel later haalt ook Ron de volle buit 
binnen: 4-2. Dus moest Alfred remise hou-
den om de winst binnen te halen. Zijn 
stukken stonden iets actiever maar de tijd 
tikte in zijn nadeel. Spannend werd het niet:  
zijn tegenstander deed zomaar een volle 
toren cadeau.  
     Peter had nog altijd niet gecapituleerd. 
Met een loper en een toren tegen twee paar-
den en een toren begon de remise toch wel 
heel erg te lonken nu er steeds minder 
pionnen op het bord overbleven. Die kers 
op de taart kwam er niet. Onder tijdsdruk 
liet hij een lelijke paardvork toe wat hem 
zijn toren kostte en dan is er zelfs voor 
Peter geen eer meer te behalen. 
     Met deze 5-3 overwinning kroonde 
EsPion 2 zich tot 'Herbstmeister' in de 
tweede klasse A van de SGA-competitie. 
Op de avond dat Ajax in de Johan Cruijff 
ArenA tegen Real Madrid speelt, gaat de 
strijd voor ons verder op Kattenburg tegen 
het ijzersterke Raadsheer 2.  
     Zoals een naamgenoot van mij het ooit 
zei: 'Als iedereen zijn taak doet, speel je op 
zijn minst gelijk' 

Johan 
- o – 0 – o - 

De nazit 
 
“… met een trekveer, ik heb ik weet niet hoe vaak 
met dat ding zitten peuren.” zei Jan F. We zaten 
aan de ronde tafel voor de bar. Ik had het over mijn 
ligbad gehad en het water wat maar niet door de 
afvoer wilde. Het was de Wijnavond. En de lood-
gieter had ’s middags beloofd dat hij in de tweede 
week van het nieuwe jaar zeker een gaatje had. Ik 
vroeg nog beleefd waar dat nou precies zat, maar ik 
realiseerde me al snel dat je zuinig moet zijn op 
loodgieters, vooral als je wilt dat ze voor je in hun 
agenda kijken.  
     Omdat we toch met zn drieën (Jan F. , Tom en 
ik) aan het wel en weeën waren, kwamen we tot 
belangrijke details. Die trekveer helpt maar even, 
HG duo onstopper helpt perfect, wist Jan. Eerst de 
ene fles, dan de andere. Er staat precies aange-geven 
hoeveel je moet gieten om de afvoer te vullen van 
zwanenhals tot rooster aan toe. “Gewoon een uurtje 
laten staan. En na afloop is je roostertje ook weer 
blinkend schoon.”   
     Tom wist dat ‘dat spul’ helemaal niet schadelijk 
is voor je leidingen. HG doet wat het belooft, wisten 
ze allebei. Dus daar zat ik, met oud en nieuw, met 
twee flessen en een trechtertje, in het bad. En een 
dag later weer. Want het uurtje duurde iets langer. 
Maar de loodgieter kon z’n gaatje houden. Kijk, 
dat is dus het mooie van de nazit, je vind er een 
forum dat voor je het weet je problemen oplost. En 
m’n roostertje is ook weer blinkend schoon.     

  A.Th.



 

 

 

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

               EsPion 1 – klasse 1B 

Donderdag 6 december, thuis laten de lage 

borden niet met zich spelen. 4½ - 3½. 

  

Tegen Chaturanga 1 

Vincent van den Eijnde ½ 
Roland Wastiaux 0 

Ramon Kok                0 

Eric Junge   0 

Rudolf van Velden 1 

Henk Enserink 1 

Pieter Pelleboer 1 
Ric Wieringa  1 

 

Het hopelijk goede vervolg vindt plaats op 

woensdag 6 februari 2019 bij De Amstel 3. 

 

EsPion 2 – klasse 2A 
Donderdag 13 december gaan we met z’n 

allen naar de speeltuin toe. 3 – 5. 
 
Tegen Amsterdam West 8  
Peter Urbanus  0 
Johan Metz  ½ 
Willem Alpherts  1 
Harrie Boom  ½ 
Ron van Leeuwen  1 
Alfred Vellekoop  1 
Bram van der Vegt ½ 
Frans Kerkhoff  ½ 
 
Woensdag 13 februari 2019 gaat de reis naar 
Kattenburg, naar het 2e van De Raadsheer. 
 

 EsPion 3 – klasse 3A 
Maandag 29 november wordt thuis geen 

enkele partij verloren. 5½ - 2½. 

 

Tegen Chaturanga 2 

Constantijn Dekker ½ 

Tim van Daalen ½ 
Frank Steensma 1 R 

André van Rijn ½ 

Bram van der Vegt ½ 

Ton van den Eyden 1 

Raymond Alrman ½ 

Peter Stolp 1 
 

Op donderdag 31 januari zijn de spelers van 

Caïssa 10 te gast. 

 

               EsPion 4 – klasse 3B  
Donderdag 13 december tonen de bezoe-

kers hun ware aard. 3 – 5. 

 

Tegen De Volewijckers 2 

Mick Vaassen                     0  0         0 

Jan Fikkens    0 0 
Eugen Merkul    0 00 

Cor Bergveld   ½  000 

Tom Kooij    1  
Robert Schalekamp            ½  

Jos Hillebrand               0   

Jaap de Kreek               1   

 
Op 21 februari: uit. Amsterdam West 9.      

 
De SGA-CUP 

Ere wie ere toekomt:  
Vincent van den Eijnde, Dick van der Eijk, 

Roland Wastiaux en Rudolf van Velden 
kunnen nadat zij  

de cupwinnaar van vorig jaar versloegen  
– zoals dat in voetbaltermen heet – 

overwinteren. 
 

Het wachten is nu op een ontmoeting met 

het cup-team van Amsterdam West. 

 

- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 
Sinds 23 mei 2014. www.espion.amsterdam 
 
Voorzitter:  
Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20 
voorzitter@espion.amsterdam 
 
Secretaris:  
Harrie Boom, 020 – 664 91 39 
secretaris@espion.amsterdam 
   
Penningmeester: 
Henk Enserink, 030 - 666 40 24 
penningmeester@espion.amsterdam 
 
Bestuurslid externe betrekkingen: 
Roland Wastiaux, 020 – 692 43 66  
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 
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