
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
We hebben een nieuw bestuur. En een nieuw 
beleid. Herr Heinrici wist het al, ons oude 
bestuur is fris en fruitig aan de nieuwe ronde 
begonnen. Evenwel, COVID-19 bezorgde 
ons een nieuw en ingrijpend beleid. Dertig 
m/v maximaal in de zaal, goed gemondkapt 
en na het spel meteen wegwezen. Geen 
teams voor de SGA, één team KNSB, dat 
wel. Althans, voor zolang de regelgeving het 
toestaat. 
     Herr Heinrici, postmeester van aanzien 
en librettist van Johan Sebastiaan B. vergiste 
zich echter met de tweede regel van zijn lied. 
Want Ha gibt uns helemaal geen Bier das ins 
Heet steigt. De bar is gewoon potdicht.  
 
We komen op de koffie 
Geen borrel, geen bier, geen Bailey’s. Maar 
helemaal op een droogje zitten we niet. Het 
bestuur zorgt voor voordelige koffie, thee en 
water. Zo, nu kun je je eindelijk volledig op 
het spel concentreren. Het wachten is desal- 
niettemin op het oh zo mooie slotaccoord: 
Wir gehn nun, wo der Dudelsack in unrer 
Schenke brummt. BWV 212. 
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     Dag Dicky 
 
Met een korte onderbreking heeft Dicky 
Hamming ruim 25 jaar aan de borden van 
EsPion en voorganger De Pion gespeeld. Ze  
liet van zich horen.  
     Maar logischer wijs vindt ze het op en 
neer gedoe van huis naar speelzaal net teveel 
van het goede.  
     Dag Dicky, lieve groeten van ons allen, 
dank voor het plezier. Het ga je wel. 
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Een ledenvergadering zonder prijsuitreiking 

is als een een schip zonder roer. Je hebt er 
hard voor gewerkt, maar de prijs valt in het 

water. Dit jaar overkwam het velen. 

     Vandaar de spontane Indianendans die de 

beker voor de eerste plaats in de Online Blitz 

B opriep. 

     Het is het overwegen waard een uitvoe-
ring als deze verplichtend voor te schrijven  

bij elke ooit uit te reiken beker of medaille. 

 

Oktober 2020. Zevende jaar. 

Blad zonder naam 
Periodiek van schaakvereniging EsPion 

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

 Mer hahn en neue Oberkeet 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

… helemaal voor jou. 
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Jan, een uit duizenden
                                            

Lang geleden, jaren voor de fusie van De 
Pion en Es’80, probeerden we leden te 
werven voor De Pion. Een van de acties was 
het laten maken van een paar duizend 
foldertjes, ter verspreiding in Amsterdam 
West, Nieuw en Oud. Martha stalde een 
stapeltje uit op Hoogovenschaak-toernooi. 
     Zegge en schrijven één (1) foldertje heeft 
een lid opgeleverd. Maar dan was er dan ook 
eentje:  
 

 
⭒ 1954     Jan Fikkens     †2020 

 
uit Martha’s stapeltje werd het lidmaat-schap 
van Jan Fikkens geboren. Jan kwam in mei 
2009 kijken en is niet meer weggegaan, tot 16 
september 2020.  Toen was hij definitief 
uitgespeeld. Op 22 september jongstleden 
hebben we in kleine kring (naaste familie en 
5 schakers) afscheid genomen van dit lid uit 
duizenden. 

  
Uit de warme woorden die Jans dochter 
sprak kwam een beeld naar voren dat 
bevestigde wat we al wisten of op zijn minst 
vermoedden: Jans leven was niet kalm en 
gladjes verlopen. Het was daarentegen af en 
toe woest en onstuimig geweest. Dat kon je 
hem ook aanzien. Kenmerkend was dat ik, 
na een externe wedstrijd, een lid van de 
tegenpartij vroeg hoe zijn partij was geweest. 
Hij sprak de gedenkwaardige woorden: “Ik 
heb een pak slaag gekregen van die Viking 
van jullie!” Jan. 
     Je wist wel, íets van hem, maar heel veel 
vertelde hij niet over zichzelf en zijn 
verleden. Hij sprak liever over het heden en 
dan bij voorkeur over de partij die hij net had 
gespeeld. Al naar gelang het resultaat hoorde 
je dan: “Ja, ik stond al heel lang beter!” of: 
“Toen ik die en die zet deed, had ik eigenlijk 
dat en dat moeten doen, dan had ik veel beter 
gestaan… maar toch gefeliciteerd!”. Het was 
een genot om met hem te spelen.  
     Ik heb het smoelenboek dat verscheen bij 
de oprichting van EsPion er nog eens op 
nageslagen. Jan over zichzelf: Favoriete 
muziek: Rock. Beste film: Sidney Lumet - 
Dog Day Afternoon. Hobby’s: schaken, vissen. 
Eet graag: lekker! (Voormalig) beroep: veel. 
Woont met: Fien en 2 katten. Angstgegner: 
geen. 
     Nee, geen angstgegner. Voor de duvel 
nog niet bang. Ik denk in het hele leven niet. 
Wilde vooral genieten, van het spel, van zijn 
naasten en van de club. Daarom vocht hij 
ook zo hard om er na zijn beroerte weer 
helemaal bij te kunnen horen. Ik heb met 
bewondering gevolgd hoe hem dat is gelukt. 
Hij was 11 jaar mijn clubgenoot. Dat zal hij 
altijd blijven. En ik zal hem steeds missen. 

tom kooij

 

 

Cockney rhyming slang 
               
In de jaren tachtig bloeide het Engelse 
schaak. Dankzij Thatcher was half Engeland 
werkloos en omdat er toch brood op de 
plank moest komen gingen sterke Engelse 
spelers in weekendtoernooien op de hoofd-
prijs af. Elk weekend was er wel ergens een 
toernooi, dus wie goed speelde en zuinig 
leefde (slapen in de auto en leven op een 
dieet van brood met sardines uit blik) kon 
aardig wat ponden bij elkaar harken. Althans, 
in theorie. Behalve de Engelse top van die 
tijd (John Nunn, Tony Miles, Jonathan 
Speelman, Nigel Short) die in elitetoernooien 
speelde, was er ook een waar peloton van 
sterke spelers die op nationaal niveau met 
elkaar de strijd aangingen. Het recept voor 
zo’n Engels weekendtoernooi van zes par-
tijen was even simpel als veeleisend: wie de 
eerste prijs wilde winnen, kon zich maximaal 
één remise permitteren, alle andere partijen  
moesten worden gewonnen en verlies was 
uit den boze. 

 
Dat leidde tot openingssystemen die speciaal 
bedoeld waren voor snelle winst in  week-
endtoernooien.  
     David Rumens (1938-2017), een FIDE-
meester, wist een aantal keren het Cutty Sark 
Grand Prix toernooi te winnen, onder 
andere dankzij een speciaal systeem tegen het 
Siciliaans: 1. e4 c5, 2. Pc3 en 3. f4 met de 
bedoeling vroeg met f5 te gaan breken. 
Rumens was erg succesvol met dit systeem 
dat als de Grand Prix Attack nog steeds 
populair is. 
     Julian Hodgson had geen zin in 
openingsstudie, haalde een oud systeem van 
de Braziliaanse meester Oscar Trompowsky 
(1. d4 Pf6, 2. Lg5) van stal en wist daar enor-
me successen mee te scoren.  
     Diezelfde Hodgson had samen met een 
andere grootmeester, Mark Hebden, een 
tweede effectief systeem populair gemaakt: 
1. d4 Pf6, 2. Pf3 g6, 3. Pc3 d5, 4. Lf4 met de 
bedoeling 5. e3, 6. Le2, 7. Pe5 en dan het 
liefst h2-h4, snel de  lange rokade en 
aanvalluh! Het was geïntroduceerd door…  

                                                                      zie verderop 

- o – 0 – o - 



 

 

J a n  
Ik leerde Jan pas kennen toen hij al sukkelde 
met zijn gezondheid. In zijn jonge jaren was 
hij een sterke schaker geweest met een hoge 
rating, vertelde hij mij. Ik heb dat niet 
kunnen nagaan, maar ik geloof hem. Hij had 
duidelijk kijk op het spelletje. Als je zat te 
analyseren met een tegenstander kwam hij er 
vaak even bijstaan om je, gevraagd of onge-
vraagd, te vertellen waar je het beter had kun-
nen doen. Van mijn schaakkwaliteiten had 
hij geen hoge dunk. Toen Geert Renkema 
eens opmerkte dat ik veel beter was dan hij, 
werd hij door Jan gecorrigeerd. “Die Kusse 
is helemaal niet zo goed”. Misschien zat het 
Jan nog steeds dwars dat hij onze twee 
klassieke partijen niet had weten te winnen, 
hoewel hij in beide veel beter had gestaan.  
     Onze eerste partij werd gespeeld op 13 
november 2014. Dit stond op het bord na 
zwarts zeventiende zet: 
 

 
 
Materieel gezien mag het gelijk zijn, in feite 
staat zwart (Jan) gewonnen. Wit kan niet kort 
rokeren (illegaal), noch lang (wegens Pb3++ 
met damewinst), terwijl Pd3+ dreigt, waarna 

de witte koning nooit meer een veilige plek 
zal vinden. Ik besloot het maar te laten 
gebeuren en speelde 18. b4.  Maar Jans paard 
sprong niet vooruit naar d3, maar achteruit. 
18. …d7. Enige zetten later was het remise. 
     Op 26 februari 2015 ging ik, weer met 
wit, na een mislukte opening “va banque”. 
Na mijn negenentwintigste zet stond het zo: 
 

 
 
Zwart heeft loper en paard voor een toren. 
Als hij nu de dame geeft voor de twee witte 
torens moet hij veel beter staan. Jan vond het 
echter jammer om zijn dame te geven en 
speelde De6. Maar nu volgde 30.  Dg2 Pf3 
(er was geen goede zet meer), 31. Txh7+ en 
zwart gaat mat. 
     Jan was hierover behoorlijk ontstemd, 
maar kreeg zijn revanche in de zomercom-
petitie van dat jaar. Mede door die winstpartij 
werd Jan kampioen, samen met Martha en 
David. 
     Helaas heb ik die partij niet genoteerd, 
zodat ik je niet kan eren met een fragment. 
Maar het is de laatste pot die telt, Jan! 
 

Marcel

 
 
Cockney rhyming slang (vervolg) 
Het was geïntroduceerd door Niaz Murshed, 
een grootmeester uit Bangladesh, en door 
Hodgson en Hebden tot een gevaarlijk wa-
pen omgesmeed. De variant stond bekend 
als de Barry Attack en velen vroegen zich af 
wie die Barry was. Het gaat hier echter niet 
om een persoon maar om een mooi voor-
beeld van Cockney rhyming slang, CRS. 
     CRS is een soort bargoens dat in de 
negentiende eeuw in Oost-Londen werd be-
dacht en dat volgens een tweestapsmethode 
gevormd wordt. 
1.    Men neme een woord, vervange dat door 
een woordcombinatie die rijmt op het te ver-
vangen woord. Bijvoorbeeld: in plaats van 
‘stairs’ (trap) zegt men ‘apples and pears’. 
Dus: “ I’m going up the stairs” wordt: “I’m 
‘going up the apples and pears” 
2. Men late het rijmende woord uit de com-
binatie weg. “I’m ‘going up the apples and 
pears” wordt: “I’m ‘going up the apples and 
pears” Op die manier kan men eindeloos 
nieuwe synoniemen vormen die voor buiten-
staanders onbegrijpelijk zijn. 

‘Dog and bone’ (voor ‘telephone’), ‘trouble 
and strife’ (wife), etc. 
     Zo is er ook de uitdrukking ‘a load of old 
Barry’, dat iets betekent als ‘een hoop 
nonsens, bluf, gelul’. 
     Dat was namelijk de reactie van sterke 
spelers toen ze de variant 1. d4 Pf6, 2. Pf3 
g6, 3. Pc3 d5, 4. Lf4 voor het eerst zagen: dit 
kón niet goed zijn. Die mening veranderde 
enigszins toen wit partij na partij won, maar 
uiteindelijk werden er goede methoden voor 
zwart gevonden. Het blijft echter een niet 
ongevaarlijk systeem. 
     Zoals gezegd, de uitdrukking ‘a load of 
old Barry’ is ook een voorbeeld van CRS. 
Oorspronkelijk was het ‘a load of old shite’. 
Dat werd: a load of old Barry White’ (de 
soulzanger uit de jaren 70) en uiteindelijk ‘a 
load of old Barry’. 
     Noem het maar een geuzennaam want de 
Barry Attack is weliswaar primitief maar het 
is makkelijk te leren, makkelijk te spelen en 
het levert een boel punten op. 

Raf
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Notulen Algemene Ledenvergadering van  
schaakvereniging EsPion op 21 september 2020  

 
Aanwezig: Raymond Altman, Harrie Boom, 
Tim van Daalen, Constantijn Dekker, Dick 
van der Eijk, Henk Enserink, Carin Giesen, 
Peter de Haan, Jos Hillebrand, Michael Jay, 
Pieter Kok, Jacques Koolstra, Jan Koolstra, 
Jos Kraay, Jaap de Kreek, Hans Looman, Ad 
Mank, Henk Plantfeber, Rob Schalekamp, 
Frank Steensma, Raf Tjong-Akiet ,Mick 
Vaassen, Chris van der Vegt, Rudolf van 
Velden, Alfred Vellekoop, Roland Wastiaux, 
Ric Wieringa  (totaal 27) 
Afwezig met bericht: Rob  Ansink, Martha 
van den Berg, Cor Bergveld, Meindert 
Hofman, Michael Klaversteijn, Tom Kooij, 
Wouter van Kooten en Peter Stolp. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Ric opent om 20:20 de vergadering. Hij staat 
even stil bij het overlijden van Jan  Fikkens.     
Onze overleden schaakvriend wordt her-
dacht met een minuut stilte. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn machtigingen van Cor Bergveld aan 
Rob Schalekamp en van Tom Kooij aan Jaap 
de Kreek.  
 
3. Notulen algemene ledenvergadering   
    2019 
Jaap vraagt wat er met het geoormerkte geld 
(punt 11) is gebeurd. Henk legt uit dat het bij 
de begroting aan de orde komt.  
     Jaap vraagt wat het effect is geweest van 
punt 15 (wijziging indeling). Harrie zet uiteen 
dat er minder kans is te spelen tegen iemand 
waar je vorig seizoen al tegen hebt gespeeld.   
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris  
Geen op- of aanmerkingen 
 
5. Jaarverslag intern wedstrijdleider 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Jaarverslag extern wedstrijdleider  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
7. Jaarverslag penningmeester  
Jaap stelt dat de optellingen van de contri-
buties niet kloppen. Henk legt uit dat hij de 
contributies toerekent aan het jaar waarin ze 
betaald worden. Jaap meent dat contributies 
moeten worden toegerekend aan het jaar 
waarin ze verschuldigd zijn. Ric en Harrie 
geven Jaap gelijk.    
     Jaap geeft ook aan dat te ontvangen 
contributies op de balans thuishoren. 
     Jaap wil weten waarom oninbare contri-
buties zijn afgeschreven. Henk legt uit dat 
het een geval betreft van kwijtschelding 
wegens ziekte en een geval van een verdwe-
nen lid dat nooit heeft betaald. 
 
 
 
 

 
8. Verslag kascommissie 
Constantijn deelt in de gebruikelijke be-
woordingen mee dat de kascommissie, 
bestaande uit Mick Vaassen en hemzelf, 
heeft geconstateerd dat het financiële verslag 
geheel in orde is en stelt voor de penning-
meester décharge te verlenen over het in het 
seizoen 2019-2020 gevoerde beleid. De ALV 
stemt in. 
 
9. Installatie nieuwe kascommissie 
Franks Steensma wordt benoemd tot lid van 
de kascommissie, naast Constantijn Dekker. 
 
10. Begroting 2020 – 2021 
Henk licht een aantal posten toe, bijvoor-
beeld dat de 500 Euro bij materiaal bestemd 
is om eventueel spatschermen te kopen. 
     Henk suggereert ook om op kosten van 
de club elke week een aantal kannen koffie & 
thee gereed te zetten. Na een warrige 
discussie wordt besloten dit niet te doen. 
     Constantijn meent dat er bezuinigd kan 
worden op de verzendkosten van BZN door 
het blad niet te vesturen naar leden die 
genoeg hebben aan de web-versie. Ric en 
Jaap zetten uiteen dat het bestuur en de 
redactie waarde hechten aan het verzenden 
van de papieren versie. Maar wie genoeg  
heeft aan de onlineversie die kan dat aange-
ven bij de redactie. 
     De begroting wordt verder goedgekeurd. 
 
11. Bestuursvoordracht 
Alle bestuursleden treden af en zijn herkies-
baar. Ric in functie als voorzitter en Roland, 
Henk en Harrie als leden. Allen worden bij 
acclamatie gekozen.  
     Het bestuur ontvangt complimenten 
voor het vinden van de nieuwe locatie en 
deelt complimenten uit aan Carin voor het 
aandragen van de suggestie. 
 
12. Corona maatregelen 
Ric zet de algemene regels nog eens uiteen. 
Het bestuur heeft de zaal nagemeten en 
geconcludeerd dat deze 160 m2 groot is. Dat 
betekent volgens de normen van de KNSB 
dat er ruimte is voor 16 borden, c.q. 32 leden.    
     Alfred stelt dat er door het gebruik van de 
tussenwand meer mogelijk is. Roland houdt 
het erop dat er dan toch niet meer plaats is 
dan 36. In de discussie die ontstaat pleit een 
aantal mensen ervoor met de KNSB-normen 
te ‘sjoemelen’. Anderen zijn daar tegen.  
     Uiteindelijk wordt besloten dat 32 het 
maximum aantal spelers is. 
     Harrie wil uiterlijk zondag 20:00 uur 
weten wie er wel en niet komen en zal bij 
meer aanmeldingen dan plaatsen een roule-
rend aantal leden niet indelen en deze bijtijds 
op de hoogte stellen.  
 
 
 

Dit exemplaar is bestemd voor: 

 



 

 

Jaap stelt voor spelen met mondkapjes 
verplicht te stellen. Na discussie komt een 
voorstel in stemming om het dragen van 
mondkapjes tijdens de schaakavond te 
verplichten. Alleen als het dragen van het 
mondkapje tot onoverkomelijke medische of 
psychische problemen leidt, kan hiervan 
afgezien worden.  
     Het voorstel wordt aangenomen met 17 
stemmen voor en 7 tegen. 
     Het bestuur zegt een aantal spatschermen 
aan te schaffen voor bovengenoemde uit-
zondering. 
 
13. Barbeheer  
Ric vertelt dat we voortaan met 1 (niet-
schakende) persoon achter de bar en 1 
afsluiter per avond gaan werken. En dat we 
bardiensten beter bekend maken. 
     Dick stelt voor de persoon die bardienst 
heeft 1 punt te geven in plaats van een half. 
Harrie zegt toe dit te overwegen. 
 
14. Digitale competitie 
Raf wil weten of er belangstelling is voor de 
competities(s) die hij voorstelt. Die blijkt er 
te zijn. 
     Er melden zich enkele personen om met 
Raf de voorstellen nader uit te werken. 
Ric stelt voor dat deze voorstellen, na 
overleg met het bestuur, uitgevoerd kunnen 
worden zonder eerst door een ALV 
goedgekeurd te zijn. Er is geen bezwaar 
tegen. 
 
15. Samenstelling teams externe  
     competitie 
Het bestuur meent dat, gezien de omvang 
van de zaal, een externe thuiswedstrijd de 
ruimte voor de interne competitie teveel zou 
beperken. Daarom gaat het bestuur geen 
teams opgeven voor de SGA-competitie.  
     Mick en Jaap bestrijden dat er geen ruim-
te is, maar de vergadering gaat akkoord. 
     Het KNSB-team speelt elders extern, dat 
gaat wel door. 
 
16. Kees Besselink 1.c4 toernooi 
Henk vertelt dat het toernooi 15 november 
plaats zal vinden in de eigen locatie. We 
kunnen ook een bovenzaal gebruiken, 
waardoor het aantal deelnemers maximaal 40 
wordt. 
 
17. Wijnwedstrijd 
Ric heeft de organisatie toevertrouwd aan 
young EsPion. 
 
 
 
 

18. Prijsuitreiking  
Roland reikt de prijzen uit: 
 
     Najaarscompetitie groep A:  
Rudolf van Velden 
 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep A: Frans 
Kerkhoff 
 
     Najaarscompetitie groep B:  
Jacques Koolstra 
 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep B: Ton de 
Steenwinkel 
 
     Online blitz A:  
Dick van der Eijck 
 
     Online blitz B:  
Robert Schalekamp 
 
     Thuisblijverscompetitie:  
Tim van Daalen 
 
     Ratingprijs thuisblijverscompetitie: Michaël 
Klaversteijn 
 
     Zomerschaak A:  
Tim van Daalen 
 
     Zomerschaak B:  
Mick Vaassen 
 
Eervolle vermelding wegens verslaan van 
een tegenstander met 537 Elo-punten meer: 
Mart Ran 
 
Eervolle vermelding wegens 5 uit 5 in de 
KNSB-competitie: Johan Metz 
 
19. Rondvraag 
Jaap is niet onder de indruk van de kastjes 
waar het materiaal in opgeslagen is. Hij 
vraagt of het materiaal wel is verzekerd. 
Henk antwoordt dat EsPion is aangesloten 
bij een algemene verzekering van de KNSB, 
maar dat het zeker de moeite waard kan zijn 
nader onderzoek te doen. 
     Jaap vraagt of er nog een boekje voor 
nieuwkomers moet worden gemaakt. Henk 
antwoordt dat dat geen prioriteit heeft en we 
eigenlijk even geen behoefte hebben aan 
nieuwe leden. 
     Rudolf wil weten of de afdracht aan de 
SGA vermindert als EsPion niet meedoet 
aan de externe competitie. Harrie zet uiteen 
dat er geen relatie is tussen deze grootheden. 
 
20. Sluiting 
Rond 23:15 sluit Ric de vergadering. 

   Harie Boom 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

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

Nu we met z’n allen niet aan de SGA-competitie deelnemen, 

kunnen we daar een seizoen geen wedstrijdverslagen van tege-

moet zien. Hooguit kan de interne competitie zo nu en dan 

lezenswaardig nieuws opleveren. Met een wisselend bestand van 

maximnaal dertig deelnemers per speelavond zal dat allicht een  

vertekend beeld van de ranglijst kunnen gaan opleveren.  
     Dit keer komt het wedstrijdnieuws voornamelijk van onze 

KNSB-spelers. Zij treden op in de 5e klasse D. Dat wil zeggen, 

vooralsnog. Het is met agenderen momenteel net als met de 

weersvoorspelling, het kan vriezen, het kan dooien, Covid kan er 

roet in gooien.       

     En dan: tot eind januari hebben we de najaarscompetitie. Op 
zondag 15 november staat het Kees Besselinktoernooi op de 

agenda. In eigen huis. En op 28 december sluiten we het jaar af 

met de Wijnwedstrijd, aangepakt en opgesierd door youngEsPion.  

 
       EsPion 1 - KNSB 5e klasse D  

 31 oktober 2020  Opening ‘64 1 - EsPion 1 (Sint Pancras)  

21 november 2020  Caissa 5 - EsPion 1  

12 december 2020  EsPion 1 - LSG 6  

9   januari 2021   Aartswoud 2 - EsPion 1 (Hoogwoud)  

6   februari 2021  EsPion 1 - Magnus Anna Paulowna Combinatie 2  

6   maart 2021   Santpoort 2 - EsPion 1 (Velserbroek)  

27 maart 2021   EsPion 1 - Heerhugowaard 1  

 

Al deze wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Thuiswed- 

strijden vinden plaats in die andere speeltuin, Bij onze goede  

vrienden van Amsterdam West. 

.

 
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, 0633 – 18 78 09 
penningmeester@espion.amsterdam 
NL43 INGB 0006 5284 13 
 
Bestuurslid externe betrekkingen: 
Roland Wastiaux, 020 – 692 43 66  
externebetrekkingen@espion.amsterdam 
 
Wedstrijdleider extern: 
Henk Enserink, 0633 – 18 78 09 
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 
Jaap de Kreek 020 – 646 06 69 
webmaster@espion.amsterdam 
 
Redactie 
Materiaal (liefst als Word-bestand)  
redactie@espion.amsterdam 
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