
 

                     

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
algemene ledenvergadering die gehouden  

wordt op donderdag 19 september 2019 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 020 - 664 91 39 

of 0633 - 75 18 88 of stuur een email naar 

secretaris@espion.amsterdam. 

     Wilt u een mede-lid machtigen om voor 

u te stemmen, gebruik dan het formulie dat 

u elders in dit blad (achter in de bijlage) vindt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Hebt u onderwerpen die u tijdens  de verga-

dering wilt behandelen ? Geef ze dan 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 2018   

4.   Notulen buitengewone ledenvergadering september 2018 

5.   Jaarverslag secretaris  

6.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

7.   Jaarverslag extern wedstrijdleider    

8.   Jaarverslag penningmeester  

9.   Verslag kascommissie 

10. Installatie nieuwe kascommissie 

11. Aanwending geoormerkt geld 

12. Begroting 2019 – 2020 

13. Bestuursvoordracht  

 

      P A U Z E 

14. Situatie Torendael 

15. Voorstel tot invoering rapidcompetitie 

16. Samenstelling teams externe competitie 

17. Kees Besselink 1.c4 toernooi 

18. Wijnwedstrijd  

   19. Prijsuitreiking  

20. Rondvraag 

21. Sluiting 

September 2019. Zesde jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 19 september 2019 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

 

Alle leden van SV EsPion 
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J a a r v e r s l a g  van  de  sec r e t a r i s
 
Bestuurlijk gezien was het seizoen 2018 - 
2019 een bewogen jaar. Reeds ruim voor de 
ALV van 2018 was al bekend dat Gerard 
Diependaal een eind aan zijn bestuurscar-
rière zou maken, maar vlak voor de ALV gaf 
Raymond Altman te kennen dat hij meer tijd 
wilde besteden aan andere projecten die hij 
een warm hart toedraagt en zag Bram van der 
Vegt een conflict met zijn verhuisperikelen 
opdoemen. Dus zaten Ric Wieringa en on-
dergetekende in plaats van in een bestuur van 
vier man ineens in een bestuur van twee man.  
     Uiteindelijk bleef Raymond nog een 
aantal maanden aan. In die maanden kon Ric 
‘informeren en formeren’ en vond hij Henk 
Enserink en Roland Wastiaux bereid om 
respectievelijk penningmeester en algemeen 
bestuurslid te worden. Ric zelf stond klaar de 
voorzittershamer over te nemen. Op een 
Buitengewone ledenvergadering in decem-
ber werd e.e.a. bekrachtigd. 
     Wat leden betreft waren er niet veel 
mutaties. Maarten Berg, Daan de Lange en 
Mustafa Güler versterkten de gelederen. Er 
waren geen opzeggingen, maar wel moeten 
we Jan Fikkens en Tony Wagenaar al een tijd 
wegens gezondheidsredenen missen. Op het 
moment van schrijven telt EsPion 67 leden. 
     Het Kees Besselink 1.c4 toernooi werd 
wederom in sporthal IJburg gespeeld. En het 
was wederom een succes, er waren vijfen-
veertig deelnemers die zich prima vermaakt 
hebben. Hing Ting Lai won de A-groep, 
Tejo Hagen de B-groep en helaas gingen er 
geen EsPion-leden met een prijs naar huis. 
     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. 
     Onze fraaie locatie Torendael is bezig te 
veranderen. Tot dusverre merkten we dat 
vooral aan het deur- en parkeerbeleid, maar 
sinds mei moeten we ook de bar missen. 
Eerst wegens verbouwing, maar naar het 
zich nu laat aanzien voor altijd. Naar een 
oplossing wordt gezocht. 
     En uiteraard werden de diverse interne en 
de externe competities afgewerkt. Elders in 
dit blad leest u de verslagen hierover. 
 

Harrie Boom 
- o – 0 – o – 

 

Toelichting op de agenda 
 
     Agendapunt 10 
Volgens het huishoudelijk reglement worden 
de leden van de kascommissie benoemd 
voor een periode van twee jaar, de een in een 
even jaar en de ander in een oneven jaar.       

 
Mick Vaassen werd benoemd tijdens de 
Buitengewone ledenvergadering van  decem-
ber 2018. Hij blijft aan. 
     Carin Giesen werd in 2017 benoemd en 
treedt af. Voor een periode van twee jaar 
wordt voor de kascommissie een nieuw lid 
gezocht.. 
     Agendapunt 13 
Harrie Boom treedt na zijn termijn van twee 
jaar als secretaris af. Hij is herkiesbaar.  
 

Harrie Boom 

- o – 0 – o – 

 

Agendapunt 15, voorstel tot 
invoeren rapidcompetitie 

 
A. Inkorting van klassieke najaars- en voor-
jaarscompetitie tot 13 rondes. 
 
B. Met uitzondering van de zomerperiode 
(juni t/m september) komt er één avond per 
maand rapid- en blitzcompetitie. Als volgt: 
twee keer drie avonden rapid (3 partijen per 
avond van 15 minuten p.p.p.p. plus 10 
seconden bonus per zet) en in januari en mei 
een avond blitz (10 partijen van 3 minuten 
p.p.p.p. plus 2 seconden bonus per zet). Alles 
in één groep. Zwitsers systeem. 
 
C. Wie niet aan rapid- en/of blitzcompetitie 
wil meedoen kan die avonden een vriend-
schappelijke klassieke partij spelen met een 
medestander. 
 
     Toelichting 
De huidige najaars- en herfstcompetities 
tellen elk 17 rondes. We spelen dus maar 
liefst 34 weken per jaar klassiek schaak. Dat 
is best veel.  
     Als we dat terugbrengen tot 13 rondes 
per competitie, houd je per seizoen in totaal 
acht avonden over voor wat anders. Dat is 
één avond per maand (want juni t/m sep-
tember is de zomerperiode).  
     Die ‘vrije avonden’ kunnen we dan ge-
bruiken voor een rapidcompetitie (en wel-
licht een beetje blitz). Mijn voorstel zou zijn 
om 6 avonden rapid te doen en 2 avonden 
blitz.  
     Dus 3 keer 3 rondes rapid in het najaar, 
evenzoveel keren in het voorjaar, en in janua-
ri en mei blitzavonden van 10 ronden. Dan 
krijgen we drie clubkampioenen: een per 
seizoenshelft en een overall.  
     Ik zou rapid- en blitz wel in één groep 
doen, volgens Zwitsers systeem. Voor de 
minderen schakers zouden we ratingprijzen 
kunnen bedenken (bijvoorbeeld de hoogst 
geklasseerden met een rating onder 1400 en 
die met een rating van 1400 tot 1600).  
     Zoals gezegd, leden die echt niets om 
rapid en blitz geven kunnen de vrije avond 
gebruiken voor een vriendschappelijke klas-
sieke partij met een medestander. 
                        Wordt elders in dit blad vervolgd     



 

 

J a a r v e r s l a g  ex t e r n  w eds t r i j d l e ide r

De snelle jongens van EsPion 2018-2019
 

De inschrijving voor de rapidcompetitie 
kwam dit jaar traag op gang – op de valreep 
meldde zich nog een tweede team- maar 
daarna was de beer ook volledig  los. 
Tegenstanders werden zoek gespeeld en 
beide teams haalden de finales van de derde 
klasse. Tja en dan de finales zelf. Van Theo 
Koomen is bekend dat hij gezeten achterop 
de motorfiets wel eens een ontsnapping 
verzon om de induttende luisteraar te 
boeien. De adembenemende verslagen van 
Johan Metz en Tim van Daalen over broe-
dermoord en integer afgewezen combines 
doen eenzelfde truc  vermoeden. Hoe dan 
ook, ze waren mooi om te lezen. En de 
diagrammen zijn vast echt. Toch heren ? In 
de finale werden de eerste en (gedeeld) 
tweede plaats veroverd. Klasse kampioenen ! 
     Voor de bekercompetitie moest EsPion 
eerst ZZ verslaan om tot het hoofdtoernooi 
te worden toegelaten. Dat lukte. Daarna 
werd de Raadsheer nipt maar fraai versla-
gen. In de kwartfinale was de koek op. Te-
gen Amsterdam West werd het 0-4. 
     Dan de strijd om de Kooijkubus. Onge-
kend enerverend dit jaar en op de site zo fraai 
verwoord, dat ik geen nadere poging waag. 
Het is zeer de moeite waard om na te lezen. 
Eugen Merkul ging er uiteindelijk met de buit 
vandoor. Hij overbrugde een rating-verschil 
van 342 punten. Dat zou wel eens een 
absoluut record kunnen zijn, maar tege-
lijkertijd maar net genoeg om Harrie Boom 
achter zich te laten. Die kwam tot 335 
pluspunten. 
     O ja, dan was er natuurlijk ook nog de 
reguliere externe competitie. Het eerste 
begon belabberd. Het verloor zowel uit als 
thuis met 6-2. Degradatie naar de twee klas-
se naderde met snelle schreden. Dat het in de 
slotwedstrijd toch nog tot kampioens-
kandidaat gerekend mocht worden – na vier 
overwinningen op rij - mag een wonder 
heten. Een gelijkspel tegen Chaturanga 
resulteerde  in een gedeeld tweede plaats. 
Rudolf van Velden sprokkelde de meeste 
punten bij elkaar (4½). Constantijn Dekker 
duwde nadrukkelijk zijn neus tegen het 
venster. Twee invalbeurten sloot hij  win-
nend af. 
     Het tweede droomde na drie overwin-
ningen misschien al stiekem van promotie 
naar de eerste klasse. Het zou wat zijn, haasje 
over met het eerste ! Zover kwam het niet. 
Maar met een derde plaats en een TPR van 
78 pluspunten is een compliment overigens 
dik verdiend. Johan Metz was in dit team met 
5½ uit 7 onnavolgbaar. Een score die ook 
goed is voor de Struijlaarttrofee. 
     Het derde werd tweede in de 3e klasse A. 
Het sloot af met drie overwinningen op rij. 
Niet genoeg om Caissa 10, waarvan het op 
31 januari verloor, weer in zicht te krijgen. 
Constantijn werd met 5 uit 7 topscoorder. 

Bijzonder is dat iedereen minstens de 50% 
haalde. 
     EsPion 4 kwam traag uit de startblok-ken. 
Wat zeg ik: het kwam helemaal niet uit de 
startblokken. Het begon met een onthut-
sende 8-0 nederlaag. Het team had de laag-
ste rating in de 3e klasse B maar maakte de 
bijpassende verwachting gelukkig uiteinde-
lijk niet waar. Met 3 matchpunten ontliep het 
de laatste plaats. Van degenen die alle vijf 
wedstrijden speelden, knutselde Jos 
Hillebrand de meeste punten bij elkaar: 2½. 
     Snelle jongen of tob-scoorder: als we er 
maar plezier in hebben. Succes komend jaar! 
 

Henk Enserink 
- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 

 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.club 

 

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 
NL43 INGB 0006 5284 13 
 
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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J a a r v e r s l a g  van  de  pe nn ing mees t e r  
 
Bij de verdeling van de bestuursposten in ja-
nuari kwam na enig schuiven de portefeuille 
financiën bij mij terecht. Dat is wat voor een 
man die tot voor kort nog hondstrouw met 
blauwgrijze giro-envelopjes Arnhem naar de 
brievenbus liep. Maar ja, secretaris, wed-
strijdleider en voorzitter was ik al eens. 
     De stukken met de precieze cijfers over 
het boekjaar jaar 2018-2019 houdt u nog 
tegoed,  maar globaal kan ik alvast zeggen dat 
EsPion een financieel gezonde vereniging is. 
     Met de contributiebetaling gaat het door-
gaans goed, maar hij is wat chaotisch. Er 
worden namelijk bedragen overgemaakt in 
zowat elke maand van het jaar Sommigen 
betalen vooruit, anderen achteraf. Dat maakt 
het lastig goed overzicht te houden. Dus 
voortaan vermelden  voor welke periode de 
overschrijving bedoeld is. Bijvoorbeeld: 48 
euro, eerste deel van de contributie 19/20.  
 
     Oormerk 
Verder wil het bestuur u vragen om alvast na 
te denken over een goede invulling van het 
geoormerkte geld. Geoormerkt geld ? Een 
stukje historie. 
     Toen 5 jaar geleden De Pion en Es’80 
gingen fuseren was er een verschil in wat de 
verenigingen op de bank hadden staan. Dat 
verschil is toen geoormerkt voor een nader 
omschreven doel, te weten het organiseren 
van een mooi (weekend) toernooi. 
     Dat toernooi lijkt er niet te komen. Er is 
al gesnoept uit deze pot, toen we een tegen-
bezoek brachten aan onze vrienden in 
Londen. 
     We kunnen het bedrag  toevoegen aan de 
eigen middelen, maar wellicht heeft u leuke 
suggesties. Uit mijn hoofd meen ik dat het 
om een ruime 600 euro gaat. 

Henk Enserink 

- o – 0 – o - 
 

Voorstel rapidcompetitie 

( vervolg) 
 
Ik denk dat het voorstel voor een rapid-
competitie direct uitvoerbaar is. Aan de 
klassieke competitie verandert niet veel: het 
worden slechts wat minder rondes. Harrie 
zou alleen het aantal halfpuntbyes moeten 
terugbrengen tot 3 per persoon. Verder blijft 
de opzet van die competitie ongewijzigd.  
     De blitzavonden worden afgewerkt als de 
voorrondes van het Eric Roosendaaltoer-
nooi. Dus dat kan Harrie ook al. En de 
rapidcompetitie doen we net als de blitz-
avond, maar dan met een ander speeltempo 
(15 minuten p.p.p.p. plus 10 seconden bonus 
per zet), dit gespreid over drie avonden per 
seizoenshelft. 

 
Argumenten voor het invoeren 

van een rapidcompetitie 
 

1. De populariteit van het klassieke schaak is 
tanende en die van de snellere schaakformats 

  
zit duidelijk in de lift. Jongeren spelen het 
liefst snel. Dat kunnen ze wel op internet, 
maar niet of nauwelijks op schaakclubs. Wil 
je overleven als schaakclub, dan zul je meer 
moeten inspelen op de behoeften van 
jongeren. 
 
2. Oudere schakers zijn opgegroeid met het  
klassieke schaak en denken dat dat het enige 
ware schaak is. Echter: juist veel oudere 
schakers spelen vlot omdat lang nadenken 
vermoeiend is.  
     Zonder het te beseffen spelen ze eigenlijk 
al rapid ! Ik hoor trouwens nooit iemand 
klagen over te weinig bedenktijd tijdens de 
zomercompetitie 
 
3. Afwisseling is doorgaans verfrissend. We 
spelen nu 34 avonden klassiek per seizoen, 
14 avonden halfuurspartijen en twee avon-
den blitz. In mijn voorstel gaan we naar 26 
avonden klassiek, 20 avonden rapid/halfuur 
en 4 avonden blitz.  
     Bovendien: nu spelen we die 34 avonden 
klassiek vrijwel onafgebroken. In mijn voor-
stel is er meer afwisseling qua spreiding van 
de diverse formats over het seizoen. 
 
4. Als je klassiek schaak speelt, speel je één 
partij op een avond en zit je die hele avond 
met dezelfde tegenstander opgescheept. Dat 
kan leuk zijn, als de partij interessant is en/of 
je tegenstander je bevalt. Maar het kan ook 
heel vervelend zijn.  
     Op de rapidavonden speel je 3 partijen 
tegen 3 verschillende tegenstanders. Als de 
ene partij/tegenstander niet leuk is, is de vol-
gende het misschien wel en heb je toch een 
leuke avond. 
 
5. Door regelmatig rapid te spelen met het 
SGA-tempo zullen meer leden geïnteres-
seerd zijn in de teamrapidcompetitie van de 
SGA aan het eind van het seizoen. We 
zouden jaarlijks mininaal 4 à 5 teams moeten 
kunnen inschrijven. 

Marcel Kusse 
- o – 0 – o – 

 

EsPion gaat KNSB 
 

Nu we het toch over competites hebben, 

twaalf dapperen zijn ingeschreven voor de 

zaterdagcompetitie van de KNSB. Het zijn 

acht spelers en vier reserves. Zij gaan uitko-

men in klasse 5,  de groep met een gemiddel-

de rating van 1750.  

     Dit jaar doen zij dat op de zaterdagen van 

2 en 23 november en 14 december, volgend 

jaar op die van 1 februari, 7 en 28 maart en 

18 april. 

     Inderdaad, dat duurt nog even. Maar nu 

hebben onze dapperen tenminste ruim de 

tijd om de borst vast goed nat te maken. 



 

 

J a a r v e r s l a g  in t e r n  w eds t r i j d l e ide r
  
Najaarscompetitie 2018 Groep A 

 
Johan Metz begon deze competitie met twee 
uit twee, maar het was een andere coryfee 
van youngEsPion die na de derde ronde de 
kop overnam: Constantijn Dekker. Hij stond 
die niet meer af. Sterker nog, na acht ronden 
had hij zeven punten en lag hij anderhalve 
punt op de concurrentie voor. Daarna ging 
het wat gematigder, maar hard genoeg om 
Henk Enserink, die nog enigszins kon 
volgen, in de voorlaatste ronde op 
onoverbrugbare achterstand te zetten. En hij 
won ook nog de ratingprijs. 
     Onderin stonden Raymond Altman en 
Cor Bergveld halverwege de competitie zo’n 
beetje onderaan en dat bleef zo tot het einde. 
Daarboven zweefde een grote groep die 
echter in laatste ronden ineens punten 
gingen pakken. Daardoor zakten weinig- 
spelers als Ron van Leeuwen en Mart Ran af 
naar de degradatiezone. Mart wist met een 
remise in de laatste ronde het vege lijf te 
redden. Ron had daarvoor de helpende hand 
van de wedstrijdleider, die tot verzwakte 
degradatie besloot, nodig. 
 

Eindstand najaarscompetitie 2018 
groep A 

 Naam Punten TPR 

1 Constantijn Dekker 13  (13) 1966 

2 Henk Enserink 12  (14) 1844 

3 Roland Wastiaux 11½ (13) 1833 

4 Rudolf van Velden 10  (13) 1734 

5 Ric Wieringa 9½ (13) 1732 

6 Ramon Kok 9  ( 9) 1792 

7 Harrie Boom 9  (11) 1656 

8 Ad Mank 9  (11) 1569 

9 Johan Metz 8½ (15) 1642 

10 Willem Alpherts 8½ (13) 1634 

11 Harold van der Laan 8½ (11) 1602 

12 Jacques Koolstra 8½ (14) 1558 

13 Frank Steensma 8  (14) 1611 

14 Alfred Vellekoop 8  (13) 1599 

15 Bram van der Vegt 8  (10) 1547 

16 Raf Tjong-Akiet 7½ (11) 1624 

17 Raymond Dernier 7½ (16) 1529 

18 Rob van Slooten 7½ (13) 1543 

19 Ton van der Eyden 7½ (13) 1490 

20 André van Rijn 7  ( 7) 1554 

21 Mart Ran 7  ( 9) 1609 

22 Pieter Kok 7  (17) 1502 

23 Robert Schalekamp 7  (12) 1471 

24 Ron van Leeuwen 6½ ( 7) 1710 

25 Raymond Altman 6  ( 9) 1297 

26 Cor Bergveld 4½ (14) 1311 

 
 
 
 

Najaarscompetitie 2018 Groep B 
 
Gerard Diependaal was de vorig competitie 
gedegradeerd. “Daar hoor ik toch niet thuis”, 
meende hij. Nu zijn er wel meer met praatjes 
over hun schaakcapaciteiten, maar Gerard 
maakte het waar. Na vijf ronden had hij 
evenzovele punten en anderhalf punt voor-
sprong op de volgende. Na twaalf ronden 
waren er elf punten bijgetekend en uitein-
delijk bleef hij 2½ punt voor op Frans 
Kerkhoff, die zijn verblijf in de B-groep ook 
tot één competitie wist te beperken. Andere 
spelers die een tijdje meededen om de 
promotieplaatsen waren Ruut Keijzer, Mick 
Vaassen en Henk Plantfeber, maar het was 
de ambitieuze schaakstudent Eugen Merkul 
die beslag legde op de derde plaats. Jaap 
Rietveld won de ratingprijs. 
     Nieuwe spelers kwamen er bij: Daan de 
Lange en Maarten Berg zijn reeds leden, 
Sergio Kazatzidis en Frank Schippers 
worden het wellicht. 
 

Eindstand najaarscompetitie 2018 
groep B 

 Naam Punten TPR 

1 Gerard Diependaal 14  (16) 1710 

2 Frans Kerkhoff 11½ (11) 1622 

3 Eugen Merkul 10½ (13) 1513 

4 Geert Renkema 9½ (12) 1406 

5 Mick Vaassen 9½ (15) 1429 

6 Ruut Keijzer 9½ (16) 1374 

7 Henk Plantfeber 9  (11) 1515 

8 Jos Hillebrand 9  ( 9) 1407 

9 Tom Kooij 9  (12) 1357 

10 Wouter van Kooten 9  (13) 1287 

11 Jan Koolstra 9  (14) 1337 

12 Peter Stolp 8½ (14) 1274 

13 Jan Fikkens 8½ (12) 1374 

14 Meindert Hofman 8½ (15) 1250 

15 Hans Looman 8½ (17) 1322 

16 Jaap Rietveld 8½ (14) 1314 

17 Carin Giesen 8½ (11) 1192 

18 Michaël Klaversteijn 8  (12) 1166 

19 Jos Kraay 8  (15) 1218 

20 Ton de Steenwinkel 8  (12) 1221 

21 Jaap de Kreek 7½ ( 8) 1444 

22 Peter de Haan 7½ (10) 1288 

23 Maarten Berg 7  ( 8) 1405 

24 Roald Vos 7  (10) 1203 

25 Martha van den Berg 5½ (17) 1085 

26 Sergio Kazatzidis 4½ ( 4) 1565 

27 Rob Ansink 4½ (17) 1014 

28 Michael Jay 4½ (10) 966 

29 Frank Schippers 4  ( 4) 1264 

30 Daan de Lange 4  (10) 951 

31 Dicky Hamming 0  (17) 441 



 

 

Voorjaarscompetitie 2019  
Groep A 

 
Rudolf van Velden was de ‘main man’ van de 
eerste helft van deze competitie. Na acht 
ronden had hij zeseneenhalve punt, ander-
half punt meer dan zijn naaste belager. 
Daarna stokte het wat en verzamelden 
Willem Alpherts en Constantijn Dekker 
genoeg punten om de kop met Rudolf te 
delen.  
     Tegen het einde kwam ook Ric Wieringa 
opzetten. Drie ronden voor het einde deel-
den Rudolf, Constantijn en Ric de eerste 
plaats. Ric had het beste eindschot en werd 
voorjaarskampioen. Henk Enserink had een 
nog beter eindschot en nam de tweede plaats 
in. Ton van der Eyden won de ratingprijs. 
     Jacques Koolstra had duidelijk zijn 
seizoen niet, hij scoorde slechts drie remises 
en eindigde afgetekend onderaan. In de loop 
van de competitie werd hij daar gezelschap 
gehouden door minder waarschijnlijke 
figuren als Roland Wastiaux, Harrie Boom 
en Raymond Dernier. Uiteindelijk was het 
promovendus Eugen Merkul die net iets 
minder scoorde dan Pieter Kok en Tim van 
Daalen en de tweede degradant werd.  
     Volgens de regels had Mustafa Güler ook 
moeten degraderen, maar wegens zijn 
geringe aantal partijen werd hij gepardon-
neerd door ondergetekende. 
 

Eindstand voorjaarscompetitie 2019 
groep A 

 Naam Punten    TPR 

1 Ric Wieringa 11½ 1857 

2 Henk Enserink 11  1787 

3 Constantijn Dekker 10½ 1759 

4 Raf Tjong-Akiet 10½ 1733 

5 Rudolf van Velden 9½ 1741 

6 Willem Alpherts 9½ 1702 

7 Ramon Kok 9  1782 

8 Ad Mank 9  1798 

9 Roland Wastiaux 9  1678 

10 Frans Kerkhoff 9  1657 

11 Mart Ran 8½ 1582 

12 Ton van der Eyden 8½ 1667 

13 Harrie Boom 8½ 1588 

14 Dick van der Eijk 8  2057 

15 Johan Metz 8  1595 

16 David Kips 8  1526 

17 Alfred Vellekoop 8  1592 

18 Harold van der Laan 8  1549 

19 Bram van der Vegt 7½ 1644 

20 André van Rijn 7½ 1595 

21 Gerard Diependaal 7½ 1567 

22 Rob van Slooten 7  1466 

23 Frank Steensma 7  1506 

24 Robert Schalekamp 7  1438 

25 Raymond Dernier 6½ 1492 

26 Tim van Daalen 6  1611 

27 Pieter Kok 6  1466 

28 Eugen Merkul 6  1408 

29 Mustafa Kemal Güler 5½ 1716 

30 Jacques Koolstra 4  1231 

 

Voorjaarscompetitie 2019 
Groep B 

 

In deze competitie waren het Mick Vaassen 
en Geert Renkema die in de eerste helft de 
toon zetten. Na tien ronden hadden beiden 
acht punten en de volgers op twee punten 
gezet. Geert houdt niet van promoveren en 
wist dat te realiseren door kwistig punten uit 
de delen. Ook Mick begon een beetje te 
haperen en dat gaf met name Cor Bergveld 
en Maarten Berg de kans om hem voorbij te 
streven. Cor had de iets betere interne score 
en werd winnaar van de B-groep. Maarten 
mag zich het volgend jaar ook in de A-groep 
laten zien. Mick hield net genoeg over om 
Hans Looman en Peter Stolp voor te blijven 
en de derde promovendus te worden. 
Michael Jay legde beslag op de ratingprijs. 
 

Eindstand voorjaarscompetitie 2019 
groep B 

 Naam Punten TPR 

1 Cor Bergveld 11  1535 

2 Maarten Berg 11  1435 

3 Mick Vaassen 10½ 1429 

4 Hans Looman 10½ 1326 

5 Peter Stolp 10½ 1362 

6 Jaap de Kreek 10  1396 

7 Jan Koolstra 10  1379 

8 Meindert Hofman 9½ 1302 

9 Tom Kooij 9½ 1334 

10 Geert Renkema 9½ 1381 

11 Ruut Keijzer 9  1266 

12 Jos Kraay 8½ 1224 

13 Carin Giesen 8½ 1199 

14 Ton de Steenwinkel 8½ 1171 

15 Jos Hillebrand 8  1451 

16 Wouter van Kooten 8  1176 

17 Michaël Klaversteijn 7½ 1418 

18 Raymond Altman 7½ 1345 

19 Roald Vos 7½ 1293 

20 Peter de Haan 6½ 1607 

21 Michael Jay 6½ 1073 

22 Martha van den Berg 4½ 985 

23 Rob Ansink 4  1010 

24 San Kumar 3  968 

25 Dicky Hamming 2  766 

26 Daan de Lange 2  797 

Harrie Boom

  
En de baas boven baas, de absolute 

nummer een over beide competities en 

dus de clubkampioen van 2019 met een 
verzameld totaal van 23½ punten  

is niemand minder dan, hiep hiep hoera, 

CONSTANTIJN DEKKER ! 



 

 

 
 

Schaakstukken 2: Bled-Zagreb-Belgrado 1959
  
Schakers die historisch besef hebben (of van 
gevorderde leeftijd zijn) weten onmid-dellijk 
wat “Bled-Zagreb-Belgrado 1959” betekent: 
het Kandidatentoernooi dat in dat jaar in drie 
Joegoslavische steden gehouden werd. Het 
was een monstertoernooi, 28 ronden, kom 
daar eens om tegenwoordig, acht spelers die 
twee keer met wit en twee keer met zwart 
tegen elkaar speelden. 
     De vijftienjarige Bobby Fischer maakte 
zijn debuut op het allerhoogste niveau (hij 
eindigde als vijfde) en de grote ster was  
 
 
 

 
Michail Tal, pas 22 jaar, die met maar liefst 
anderhalf punt voorsprong op Paul Keres en 
drieëneenhalf punt op Tigran Petrosian het 
toernooi won. 
      De schaakgekke Joegoslaven hadden er 
werk van gemaakt. Indrukwekkende speel-
zalen, de spelers werden als koningen 
behandeld en er was zelfs een geheel nieuw 
model schaakstukken ontworpen, speciaal 
voor het toernooi. Helaas is de naam van de 
ontwerper mij onbekend, de man/vrouw in 
kwestie verdient een eervolle vermelding 
want het ontwerp is magnifiek. Zie zelf: 
  

 
 
 
Online zijn er vele replica’s van dit spel te 
vinden maar helaas kosten ze meestal 
minimaal tweehonderd euro. Gelukkig vond 
ik op een obscure site een Indiase firma die 
spellen van dit model vervaardigde voor 
maar € 59. Ik hield wel mijn hart vast want 
van welke kwaliteit zouden stukken van een 
dergelijke prijs zijn ? Het viel mee. Het is niet 
het duurste hout en de stukken zijn niet 
overal met de meeste zorg afgewerkt, maar 
ik had waar voor mijn (weinige) geld 
gekregen: 
 

 
  
Mijn stukken zijn van maat 5 (konings-
hoogte negen centimeter), liggen prima in de 
hand en vallen niet om, ook niet bij het 
vluggeren. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Een beroemde firma waar men onder andere 
dit spel kan bestellen is House of Staunton 
(www.houseofstaunton.com) die schitteren-
de stukken en borden produceert.  
     Er zijn prachtige spellen te zien maar 
(waarschuwing) ook veel schaaksets die 
alleen gekocht worden door mensen die a. 
geen smaak hebben, b. te veel geld hebben, 
c. niet kunnen schaken. 
     Ik heb nu het oog laten vallen op een set 
Stauntonstukken van de firma Jaques 
(zonder ‘c’). Ik ga eerst een tijdje sparen. 
 
 
 
Naschrift 
Een model dat door vele verzamelaars nóg mooier 
gevonden wordt dan BZB59 is Dubrovnik 1950, 
een spel dat door Peter Poček speciaal voor de 
schaakolympiade van dat jaar ontworpen werd. Het 
was het favoriete model van Bobby Fischer en er 
valt veel over te vertellen maar dat doe ik pas als ik 
een exemplaar van dit spel te pakken heb gekregen. 
Dat zal niet meevallen, originele stukken zijn niet 
te betalen en zelfs de replica’s zijn duur. Maar ik 
blijf zoeken. Wordt vervolgd. 

Raf 
 

 
 
 
 
 

 

    
 

 
  

http://www.houseofstaunton.com/


 

 

 

 
  Dank je, Jan   
 
Het was niet per se zijn schuld. Ik was op 
proef bij mijn  eerste echte baas. En binnen 
twee maanden mocht ik gaan. Niet dat hij dat 
had geregeld, maar ’t kwam er wel van, van 
zijn grapjes. Daar ging ik onbesuisd en voluit 
in mee. Raketjes maken van melkfles-
doppen en een lucifer. En vooral goed mik-
ken. Jan kwam er mee weg, ik niet. 
     Later liep ik Jan bij toeval weer ergens  
tegen het lijf. Nee, hij werkte niet meer in de 
reclame, nu tekende hij voor Marten 
Toonder, strips als Kappie en Tom Poes en 
zo. Ook Joop Geesink wilde hem, wie niet. 
Hij kreeg fans toen hij z’n eigen strips ging 
maken. Nog weer later zaten we samen aan 
de strip en hadden nachtenlange gesprekken 
waarin we de wereld verbeterden.  
     Na wat verhuizingen had hij zich geset-
teld in Bergen NH. Daar werd hij wereldbe-
roemd met zijn grote puzzelplaten. Tussen-
door speelde hij bij en tekende hij voor een 
plaatselijke schaakclub.  
     Een maand of wat geleden praatte ik hem 
bij over het reilen en zeilen van onze vere-
niging en over ons toernooi. En Jan zou Jan 
van Haasteren niet zijn als hij daar geen visie 
op had.  
      
 

 
 
 
Onbewust heeft Jan een vreemde symboliek 
in zijn tekening verwerkt. Een potdicht ge-
sloten deur, ook nog eens bewaakt door twee 
gekruisde zwaarden. Dat doet denken aan de 
gesloten deur van de bar, en aan de nazit en 
de bijpassende gezelligheid die aan onze neus 
voorbij gaat. 
     Maar er gloort hoop. Het is piepklein, 
maar toch, er zit een briefje op die deur 
geprikt. Een boodschap. Er mag drie maal 
geklopt worden.  Drie kansen dus. Iets voor 
ons bestuur ?  

- o – 0 – o - 
 
 

 

Lieve kinderen, 

 

Deze keer wil ik het met jullie hebben over het 

jaar 1952. Dat was in het jaar dat ik voor 

het eerst naar de middelbare school ging. Over 

het leren zal ik het deze keer niet hebben. Wel 

over zaken als het voetbal, dat ik in de 

middaguren speelde met mensen als de in 

Hilversum min of meer bekende Jan Nagel, 

met Rini van der Zee en Theo Femer, die in de 

tekenfilm iets betekend schijnt te hebben. 

     We speelden tussen de bomen van de 

Westermarkt, langs de muren van de 

Westerkerk en we vergaten meestal de volgende 

bel. Jan Nagel vertelde over zich zelf dat hij 

een groot schaker was. Dat vond ik ook van 

mezelf, maar ik schepte er minder over op. Op 

een mooie woensdagochtend vertelde Jan Nagel 

dat hij gehoord had dat er die middag een 

schaaksimultaan werd gehouden in het 

Vossius Gymnasium. Alle Amsterdamse 

leerlingen mochten meedoen en hij had zich 

alvast opgegeven. 

     Ik wilde ook graag meedoen, maar ik had 

een probleem. Hoe moest ik het aan mijn 

ouders doorgeven? We hadden wel een tele-foon, 

maar er was niemand thuis. Iedereen werkte, of 

was op school. Ik had maar een oplossing. Met 

het Nieuwendammer bootje naar huis. Dat 

was een veerdienst over het IJ, die elk half uur 

vertrok van het CS. Thuis een brief neerleggen. 

Met hetzelfde Nieuwendammer bootje terug 

naar het CS en daar lijn 4 nemen naar 

Amsterdam-Zuid. 

     Nu zullen jullie zeggen: lijn 4 nemen is 

toch simpel. Maar als 12-jarige zag ik dat 

anders. De trams in die tijd stamden nog van 

voor de oorlog. Het waren traag kruipende 

vierwielige rijtuigen, aan elkaar verbonden door 

een stang. Je kon het beste op het voorbalkon 

staan, tussen de sigaretten rokende passagiers. 

Daar stond ook de bestuurder van de tram, 

zijn hand op een rond tandwiel waarmee hij de 

tram vooruit liet rollen. In zijn andere hand 

hield hij een soort richtingaanwijzer, waarvan 

ik het nut nooit begrepen heb. Hij had wel het 

mooiste uitzicht van de hele tram. We reden tot 

aan het Scheldeplein, verder ging lijn 4 niet in 

die tijd. Vandaar was het nog een flinke 

wandeling naar de schaak-simultaanmiddag. 

     Ik kwam een kwartier te laat aan in het 

Vossius. Dat was niet erg, want het schaken 

was nog niet begonnen. Wel zocht ik vergeefs 

naar mijn vrienden. Van Jan, Rini of Theo 

was niets te ontdekken. Dr. Horstmeier, 

directeur van mijn school, herkende me en zette 

me neer tussen mijn ploeggenoten. Ik speelde 

die middag de sterren van de hemel, maar ik 

verloor wel.  

                                  Wouter van Kooten 

 



 

 

 

  
 

Die niet zet  

die niet wint 

 

     Zaterdag 14 september 
8e Best of the West. 14 September om 14:00 
uur begint de eerste van zeven ronden 
Zwitsers op rating, 1 uur en 45 minuten plus 
15 seconden per zet. Er zijn twee groepen, 
vanaf R 1600 en tot R 1700.  Laatste ronde 
is op 13 juni 2020. in het ASV Bilderdijkpark 

Info: openbestofthewest@gmail.com. 

 
     Zondag 15 september 
14e Raadsheer Open Rapid. 7 Partijen te 
spelen in gesloten 8-kampen. 20 Minuten 
p.p.p.p. Indeling op speelsterkte. Prijzen per 
8-kamp in natura. Gebouw De Poort, 
Kattenburgerstraat 150. Borrel en hapjes toe. 
Info: gerie@hetbadhuis.nl.  
 

     Zondag 13 oktober 
12e Raadsheer Kattenburger Open. Zeven 
zondagmiddagen. De eerste op 13 oktober. 
1:45 uur + 30 seconden per zet. Er wordt   
gespeeld in één groep. Louter en alleen voor 
de prijzen - € 200,= -  is er een A- en een B-
groep (<1650 KNSB).  
Info: gerie@hetbadhuis.nl. 
 

 
 
     Zondag 17 november 
Het 25ste Kees Besselinktoernooi. Het 
jubileumtoernooi. Zeven ronden rapid, 

zwitsers. Vaste beginzet 1.c4. Indeling naar  
speelsterkte. Voor elke groep zijn er mooie 
geldprijzen. Aanvang om 11:00 uur.  
Info: toernooi@espion.amsterdam.  
 

Zaterdag 30 november 
NK Snelschaken. In het Keizer Karel 
College, Amstelveen. 15 Dubbele ronden. 3 
Minuten + 2 seconde per zet. Direct na de 
laatste ronde plaatsen spelen de beste twee 
de finale over maximaal 3 partijen. 
Inschrijving start op 1 oktober. Er is plaats 
voor 200 deelnemers. 
     En… hoor je zoals zovelen niet bij die 
snelste 200, dan is het best de moeite waard 
om er toch naar toe te gaan, al was het alleen 
maar om de kunst af te kijken. 
 

- o – 0 – o - 

 

Interne Competitie    

Wie speelt tegen Wie 

 
Uitgangspunt van ons interne competitiesys-
teem is dat iedereen tegenstanders krijgt van 
ongeveer gelijke speelsterkte. In een compe-
titie krijg je alleen niet twee keer dezelfde 
tegenstander. In de voor- en najaarscompe-
titie hebben tegenstanders een zo gelijk 
mogelijk intern scoringspercentage om dit te 
bereiken. In de zomercompetitie hebben 
tegenstanders zoveel mogelijk evenveel 
punten.  
     Een paar verschijnselen in de praktijk zijn 
misschien toch jammer. Zo hoor ik regel-
matig dat twee ongeveer even sterke spelers 
‘nooit’ tegen elkaar hebben gespeeld. Of  dat 
het heel lang – te lang – geleden is. In de 
zomercompetitie is een nadeel van de ludieke 
opzet dat het verschil in speelsterkte in een 
partij soms erg groot is.  
     In de zomercompetitie is de beginstand 
zo, dat op basis van de verschillen in speel-
sterkte iedereen een even grote kans heeft 
om de competitie te winnen. Je moet daar-
voor natuurlijk wel elke week komen. De 
sterkste spelers beginnen daarom onderaan. 
Naarmate de competitie vordert wordt de 
stand minder geordend. Je tegenstander met 
evenveel punten kan dan best heel veel 
sterker of  zwakker zijn. 
     Deze problemen helemaal oplossen is 
onmogelijk. Voor beide problemen heb ik 
wel een voorstel om de indeling te verbe-
teren: 
1. om meer verschillende tegenstanders te 
krijgen; 
2. om de verschillen in speelsterkte in de 
zomercompetitie te verkleinen. 
 
     Voorstel 1 
In de eerste helft van een competitie hebben 
tegenstanders bij voorkeur niet tegen elkaar 
gespeeld in de voorafgaande competitie 
(voor- of  najaarscompetitie). 
 
     Voorstel 2 
In de zomercompetitie hebben tegenstan-
ders met een kleiner verschil in speelsterkte 
de voorkeur. 
 
Het is de bedoeling om met deze voorstellen 
de scherpe kantjes van het indelingssysteem 
af  te halen. Het is bedoeld als aanvulling op 
de bestaande regels, niet om deze te 
vervangen. 
     Het achterliggende idee bij voorstel 1 is 
dat in het huidige systeem je de meest voor 
de hand liggende tegenstanders al meteen in 
de eerste ronden krijgt. Die tegenstanders 
krijg je in de voor- en najaarscompetitie hoe 
dan ook toch wel. Met bovenstaand voorstel 
is dat alleen pas later in de competitie. Dat is 
misschien ook wel zo interessant. 
     Voorstel 2 is bedoeld om de grootste 
verschillen in speelsterkte te voorkomen, 
zonder het karakter van de zomercompetitie 
te aan te tasten. 

Ad Mank  
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Notulen Algemene Ledenvergadering EsPion 
 20 september 2018

 
Aanwezig: Willem  Alpherts, Raymond  
Altman, Rob  Ansink, Martha van den Berg, 
CorBergveld, 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 overdracht 
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 vermelden. 
 
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 anders 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 onduidelijkheid, 
bijvoorbeeld over wie er op degraderen staat. 
Na enige discussie wordt besloten niet aller-
lei 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 onthoudingen. 
 
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. Ongeveer 
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 Besselinktoernooi 
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 
     Kooijkubus  
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 

 



 

 

 

 

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 oorkonde 
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 dergelijke 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: voorlopig 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 

 
 

 

V O L M A C H T 
 

      Hierbij verleen ik aan het lid van Schaakvereniging EsPion genaamd 

      ……………............................................................................... (svp naam invullen)  

      volmacht om op de Algemene Ledenvergadering van EsPion te houden  

      op 19 september 2019 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen. 

      Mijn naam is ......................................................................................(svp invullen) 

      Handtekening

  
 

Een formulier om in te vullen, uit te knippen en aan het bestuur te geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


