
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Goed. Rob maakt het goed. Kijkt veel TV . 
Vooral het nieuws. Leest Het Parool, dat is 
vaste prik. Leest daarin natuurlijk de nieuw 
strip van Kapitein Rob (zou Lupardi deze 
keer wel… ?). Het houdt hem van de straat. 
En dat is juist de bedoeling. Dan is er ook 
nog Ajax. Zeg maar gerust AJAX. Een sei-
zoenkaart zonder stadion. Tikkie terug, 
tikkie breed, domme dingen, maar als ze nou 
geen kampioen meer worden, dan weet zelfs 
Rob het ook niet meer. Over winnen gespro-
ken, Rob wint wel eens van zijn eigen 
schaakcomputer. En zodra het kan, komt hij 
weer naar de club. Zeker weten. 
 

- o – 0 – o - 
 

 
 
Hans fietst op donderdagmiddag met plezier 
in een half uurtje naar Slotermeer. Daar is 
een buurthuis waar wel flink wordt ge-
schaakt. Niveau: redelijk goed. En toevallig 
op de dag dat hij dit vertelt, kwam een oude 
heer bij hem thuis voor een partij die Hans 
telefonisch op de van hem bekende wijze 
analyseert. Online schaken doet Hans niet, 
de bijpassende PC is er nog niet. Maar hij 
leest veel. Over Amsterdam, de Koran, de 
Middeleeuwen. Als het weer mee zit, zit 
Hans te lezen op het bank rondom de boom 
aan het begin van de Rhijnvis Feithstraat. Hij 
ontmoet er bekenden. En als de speelzaal 
weer open gaat, komt hij zeker. 
 

- o – 0 – o - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tom verbaast zich over de taalontwikkeling 
van zijn jongste kleinzoon. Tot zijn grote 
vreugde komt die 2x per week een dagje 
spelen, eten, kletsen. Maar nu nog even niet, 
kleinzoon zit in quarantaine vanwege een 
Covid-geval op zijn school. Dus Tom leest. 
1491, dat is de titel van het boek dat gaat over 
Zuid-Amerika voordat Columbus er onheil 
bracht. Thuiszittend verzamelde Tom 8 kilo 
aan lijfelijkheid. Zeven daarvan zijn na een 
periode van dapper volhouden weggema-
gerd, mede omdat Tom zelfs de Zeer Oude 
Genever liet staan (tijdelijk, dat wel 
natuurlijk). 

 o – 0 – o – 
 

 
 
Door de telefoon klinkt “Heb je even voor 
mij”. Frans Bauer. Maar Henk heeft meer. 
Hij laat een riedel op een keyboard horen. En 
hij vertelt met smaak over de aparte dingetjes 
die hij heeft. Lampjes, Ajax, Elvis, een huis 
vol. Kom maar kijken. Met zijn waar langs de 
café’s en terrassen gaan, zit er nu niet in. 
Zelfs niet op Koningsdag. Maar hij wordt 
wel veel thuis gebeld door mensen die vragen 
of hij nog wat heeft. En dat heeft-ie. Veel 
nieuwe dingen. Schaken ? Boven alles vindt 
Henk het prettig als hij weer naar de speel-
zaal kan komen. “Het is mijn kluppie !” 

April 2021. Zevende jaar. 
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 Dit exemplaar is bestemd voor: 
 
 

De volhouders 
We 
houden 
de voeten 
droog en 
het hoofd 
warm. 

Opa, ik 
heb een 
olifanten-
geheugen, 
maar dit 
ben ik 
toch 
vergeten. 

Ik heb veel 
muziek. 
Dit is een 
muziek-
auto. 
Luister 
maar. 

Hij won 
een pion. 
Toch won 
ik. Maar 
eigenlijk 
had ik 
moeten 
verliezen. 



 

 

 
 
Ruut woont in de buurt van het Centraal 
Station. Die ene keer dat hij naar de speeltuin 
kwam, was de reis een beetje mijl op zeven. 
Het schaken mist hij niet. Wel de gezelligheid 
van zijn stamkroegje. Als geboren wandelaar 
wandelt hij veel. Haarlemmerstraat, -plein en 
–dijk bijvoorbeeld. En dan door naar het 
Westerpark. Vijf kilometer. Met de trein 
terug. En hij leest veel. Van Harry Potter tot 
Dorothy Sayers, van Dickens tot Heinrich 
Böll. Tegen de tijd dat dit blaadje verschijnt, 
zal Frodo voor Ruuts zoveelste keer de 
contouren van Rivendel achter de horizon 
hebben zien verdwijnen. En dan is er altijd 
nog de klassieke muziek. 
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Gebakje gehaald bij Damman, kopje koffie 
gehaal bij Carin. Even bijkletsen. Ervaringen 
uitwisselen over “de prik”. Jos slijt zijn dagen 
in gezelligheid. Zo was hij laatst nog op fami-
liebezoek in Kralingen. Ieder op anderhalve 
meter, ja zeker. Maar toch met z’n allen. Jos 
en de zijnen hebben een familie-app. De 
familiezonen hielpen onlangs mee in de tuin, 
twee bomen gekapt, gewoon in stukken, zes 
volle zakken. Wat gezonde bezigheid is nooit 
weg, want omdat de tennishal dicht moest 
heeft Jos heeft de hele winter niet kunnen 
tennissen. De kilootjes vlogen er dan ook 
aan. Ja, de wijn blijft lekker. Vlakbij heeft Jos 
nog een goeie slager. En een rustige Turkse 
supermarkt. Als je daar stampot haalt, ben je 
voor de hele week binnen. Over wijn 
gesproken, het was een leuke verrassing dat 
Ric met oud en nieuw langs kwam met een 
mooie fles EsPion wijn. Schaken? Dat is 
eigenlijk alleen maar leuk met de lijfelijke 
aanwezigheid van een tegenstander. Jos 
maakt nog wel eens een autoritje, was bij de 
tandarts, de mondhygiëniste, wat die sloopt, 
da’s pijnlijker dan de tandarts… En het 
gesprek is nog lang niet afgelopen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zeer tegen haar zin is Martha onlangs ver-
huisd. In plaats van zelfstandig woont ze nu 
in Zorgcentrum De Schutse, wel nog steeds 
in de Comeniusstraat, niet meer op nummer 
233, maar op nummer 20. Gelukkig kon 
Coco, haar Grijze roodstaartpapegaai, met 
haar mee. Martha krijgt regelmatig bezoek 
van een EsPionees (er zijn er vijf die af en 
toe komen). Daar is ze altijd heel blij mee. 
Tijdens wat schaakpotjes krijgt de bezoeker 
bekende vaste zinnetjes te horen, zoals: 
“Paarden die moet je eraf rossen, zegt 
Raymond altijd!” Verder is duidelijk dat ze de 
club mist en dat ze de huidige tijd niet altijd 
begrijpt. Ze komt er regelmatig op terug dat 
er zoveel is gebeurd de laatste tijd: “Geert 
Renkema overleden en Jan Fikkens, dat was 
zo’n lieverd…” Vlak na dit soort droefheid 
volgt opeens de mededeling dat het eten hier 
wel heel goed is en ook veel! Kortom, het 
Covid-19 virus stelt haar voor grote 
raadselen, maar haar schaakplezier blijft 
ongeveer op haar bekende niveau. 
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Over Mick en zijn online-avonturen leest u 
elders in dit blad. Over Mick zelf valt ook wel 
het een en ander te vertellen. Zoals u wellicht 
weet, blesseerde Mick zich in juni ernstig 
toen de cafés even open mochten. Een 
gescheurde  pees in de knie. Sindsdien wacht 
Mick op een hersteloperatie, steeds 
uitgesteld wegens de coronasituatie. Dat 
betekent lopen en boodschappen doen met 
krukken. Voor elke trip naar buiten 47 treden 
af en later weer op. Voetje voor voetje, 
doorstappen is er niet bij. En troost in een 
sigaretje is er ook niet meer, want Mick rookt  
al een jaar niet meer. Het is dus wat zoeken 
naar lichtpuntjes, nou ja, zoeken… Mick 
organiseert ze zelf: zo is hij van plan om 20 
juni te vieren dat hij al een jaar op zijn 
knieoperatiewacht… En ja, schaken doet hij 
ook nog. Niet op Lichess sinds zijn account 
daar is geblokkeerd, maar op een ander 
platform. Het schaakvirus is dus nog niet uit 
zijn systeem.  Mick hij hoopt dan ook weer 
van de partij te zijn als de speeltuin weer 
open is gegaan. 

Van hieruit 
is het 
moeilijk te 
bereiken. 
Maar ik los 
het wel op. 

Ik heb een 
pc maar 
kijk er niet 
zo op. Niet 
zo mijn 
ding. 

Paarden 
moet je eraf 
rossen. 

47 Treden 
af en later 
weer op. 
Voetje 
voor 
voetje. 



 

 

 
 
Vroeger is een uitgestrekt gebied als je 81 
bent. Wouter schrijft er over. Puur voor het 
plezier en helemaal voor zichzelf. Er is dan 
ook heel wat ter herinneren. Denk alleen 
maar aan die drie weken dat hij voor Mensen 
In Nood door Ethiopië trok. En daarover 
schreef, uiteraard. Nu is er wat dat betreft 
niet veel te doen. Elke maand een column 
voor BZN, dat wel. Nu z’n vierentwintigste 
alweer. Schaken? Af en toe, online. En van 
de zomer misschien weer een reis naar Israël.  
Wij zijn ons brein, Wouter beidt zijn tijd met 
het boek van Dick Swaab. En de radio staat 
een groot deel van de dag op klassiek. 
 
- o – 0 – o - 

 

 
 
Nog wat schilderwerk, plintje hier en daar, 
zonwering. Verder is Brams huis wel af. Hij 
heeft een behoorlijk stuk grond, er is altijd 
wel wat te doen in de tuin, Struiken, bomen, 
het appelboompje bloeit. Er is een klein 
aardbeienbakje. Maar er waait wel eens wat 
stuk. In Burgerbrug heersen de Noord-
westelijke winden. Vandaar de rieten matten, 
het gaas en de klimop. Brams huis staat in 
een wijkje van 13 woningen. Er is een buurt-
app. Handig als iemand wat nodig heeft, of 
als er weer een kat is weggelopen. In Corona-
tijd is er weinig uit te gaan. Gelukkig het is 
wel goed wandelen in de Schoorlse duinen 
en op het strand van Petten. En dan is er nog 
Warmenhuizen 76, de kleine schaakclub in 
de buurt waar hij ook lid van is. Twintig m/v 
waarvan 25% v. Bram zou er al extern 
gespeeld hebben als Corona niet… Bij 
EsPion heeft hij af en toe wel meegedaan 
met de online wedstrijden. Bram volgt het 
allemaal. Maar regelmatig meespelen, daar 
kon hij zich niet toe zetten. Als het zover is 
zal hij zijn gezicht wel weer eens laten zien. 
En verder gaat het postzegelwerk gewoon 
door. Ook de postbezorging werkt goed. 

 

 
 

In februari bezocht Peter in Roermond en 
was drie dagen ziek. Dat was het dan. Hij 
speelt een beetje vals. Het atelier is dicht. 
Maar op maandag en vrijdag werkt hij er ’n 
uurtje. In de vorige twintig jaar maakte hij 
glas in lood. Nu schilderijen van glas. In mei 
kun je in Amsterdam West ook van hem 
werk in etalages zien hangen. Komkommer-
tijd in de kunst. Peter houdt zich overeind 
met wandelen. In polder en buurtparken. En 
met zijn kleindochter van twee. Ze komt al 
goed aan de praat. Peter is blij dat hij 
afgelopen zomer nog drie weken met 
Francine aan de voet van de Mont Blanc kon 
bivakkeren. Normaliter is het massief gehuld 
in de rookwolken van het vliegveld van 
Genève. Dit keer was het vliegveld dicht. De 
hele lucht was blauw, het massief toonde 
zich in al zijn pracht. En dan is er Delpher, 
het gratis online archief. Peter nam een duik 
in de familiestamboom. Kwam inmiddels tot 
Jacob de Haan, een Rotterdammer uit 1782. 
Peter ontdekte dat hij in zijn familie de eerste 
Amsterdammer is. Op donderdagavond 
schaakt hij mee. En net als de meesten mist 
hij dan iemand die tegenover hem zit.    
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Cor gaat in z’n eentje op bezoek. Bewandelt 
steden met z’n zus. “De meesten lopen in de 
natuur. Wij in een stadje. Lekker rustig.” En 
hij fietst, zomaar een stukje. Thuis leest Cor 
liefst feitelijke boeken. Dit keer een over het 
harde leven en de gebruiken van Vikingen. 
Laatst was hij een weekend in Elburg. Tot 
zijn verrassing waren de winkels open. Kon 
hij zomaar binnen lopen en een boek 
uitkiezen. Het werd ‘De boekhandel van de 
wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers 
in de Gouden Eeuw’. Over een belangrijk 
maar minder vaak belicht aspect van onze 
toenmalige Republiek. En altijd is er Netflix. 
En het uitkijken naar een zomers terras, voor 
een potje schaak en nog iets meer. 

Ik zit 
achter de 
computer 
en schrijf 
stukjes. 

Wandelen 
in de 
Schoorlse 
duinen en 
op het 
strand van 
Petten. 

Komkom-
mertijd in 
de kunst. 

De meesten 
lopen in de 
natuur.  
Wij in een 
stadje. 
Lekker 
rustig. 



 

 

Geacht Bestuur EsPion, 
 
Ik heb het dringend verzoek van de penning-
meester ontvangen zsm de volledige con-
tributie EUR 96,00 voor het verenigingsjaar 
2020-2021 over te maken. 
     De schaakvereniging ligt al één-en-een-
kwart jaar stil: 12 maart 2020 tot midden juni 
en het gehele seizoen 2020-2021. 
     In de begroting van het seizoen 2020-
2021 constateerde ik reeds, zoals aangegeven 
in mijn schrijven aan de voorzitter d.d. 
13.11.2020, dat wij 54 % van onze contribu-
tie afdragen aan de SGA/KNSB. 
     Als autonome, zelf bedruipende club had 
het bestuur in september 2020 reeds gecon-
cludeerd, dat de externe competitie 2020-
2021 geen doorgang zou kunnen vinden. 
Mede gezien de regeringsmaatregelen had 
het bestuur zich voor dit lopende jaar kun-
nen terugtrekken van competitiedeelname in 
de SGA.  
     Het feit, dat de clubleden van EsPion 
moeten betalen voor de lopende kosten van 
de KNSB (vaste medewerkers in dienst) en 
het lidmaatschapsgeld voor de speeltuin in 
de Gaaspstraat, zoals aangegeven in de door 
mij ontvangen e-mail van Henk Enserink 
d.d. 09.04.2021, is in deze tijden geen 
steekhoudend argument. Afgelopen jaar is 
iedereen geconfronteerd met inkomensver-
lies, faillissement, ontslag en sociale beper-
kingen.  
     De KNSB / Speeltuin Zuid moeten zich, 
zoals zo vele organisaties en ondernemingen, 
beroepen op eventuele gemeente- of rege-
ringssubsidie, in zoverre zij dit al niet krijgen.        
     Onze interne kosten zijn momenteel zeer 
gering, deelname aan de online toernooitjes 
met gepaard gaande prijsjes en attenties, 
geldt slechts voor een beperkt aantal 
deelnemers binnen de club. 
     De verzending en frankering van het Blad 
Zonder Naam kan middels e-mail aan een 
groot aantal leden ook goedkoper worden 
uitgevoerd.  
     De bijdrage aan de clubfinancieën voor 
het seizoen 2020-2021 zou mijns inziens een 
sterk gereduceerd bedrag moeten zijn. Om 
de begroting sluitend te maken moet het 
bestuur dan maar de reservepot aanspreken.  
     Naar aanleiding van het bovenstaande zal 
ik dan ook niet de volledige contributie voor 
het niet-seizoen 2020-2021 overmaken, ook 
al is de uiteindelijke consequentie royement, 
betreurenswaardig na 28 jaar lidmaatschap, 
maar niet onoverkomelijk.              
 
Groeten,                         Rudolf van Velden 
 

PS.  Graag zou ik mijn reactie integraal 
geplaatst zien in een volgend Blad Zonder 
Naam, dit ter overweging voor alle leden om 
hun standpunt in deze te bepalen. Ik kan 
mij niet voorstellen, dat iedereen kritiekloos 
reageert op de huidige stand van zaken. 
 

Rudolf 

Antwoord van het bestuur 
op het bericht van Rudolf  
 
De begroting inclusief contributie is vastge-
steld in de ALV. Het bestuur ziet geen rede-
nen om dat lopende het seizoen te veran-
deren (nog afgezien van de praktische 
uitvoerbaarheid).  
     In de komende ALV stellen we opnieuw 
een begroting vast.  
     Hoewel het bestuur begrip heeft voor het 
punt dat Rudolf aankaart is het van mening 
dat tot de ALV alle leden gehouden hun con-
tributie volledig te te voldoen.   
 
Namens het bestuur, vriendelijke groeten,  
     Henk Enserink 

 

- o – 0 – o - 
 

Beste Rudolf 
 
De redactie honoreert je verzoek graag. En 
geheel naar wens niet kritiekloos. We vinden 
het dapper dat je de volledige contributie niet 
hebt voldaan. Want waarom zou jij moeten 
doen wat de anderen doen? Waarom zou je 
je houden aan het Huishoudelijk Reglement 
van jouw eigen vereniging (Art. 4.2 contributie 
wordt uiterlijk op 7 november voldaan)?  
     Bijdragen aan KNSB en SGA? Wat is 
daar nou het nut van? (Statuten van de 
vereniging. Artikel 2.1. De vereniging heeft als doel: 
a. het beoefenen en bevorderen van de schaaksport, 
alles in de ruimste zin van het woord)      
     Boeiend wordt het als je adviseert de club 
terug te trekken uit de competitie die niet 
gehouden wordt. Of bedoel je misschien 
helemaal terugtrekken uit KNSB en SGA? 
Dan hoeven we – lekker voordelig - nooit 
meer extern te spelen.  
     Tijdens onze laatste ledenvergadering 
bracht je dit ook al naar voren. Logisch dat 
je jezelf blijft herhalen nu je de uitleg van 
bestuurslid Harrie hierover niet tot je nam. 
Ook buig je je manmoedig opnieuw over de 
verzendwijze van het clubblaadje, ook al is 
dat op de laatste ledenvergadering uitvoerig 
behandeld en ook al is daarover besloten. 
Houd vol. 
     En dan de waanzinnige kosten van de 
speeltuin. Een héle euro per maand. Per lid. 
Nota bene bovenop inkomensverlies, faillis-
sement, ontslag. Bij elkaar wel heel erg veel. 
Per lid. Dat zouden we inderdaad moeten 
uitsparen, dan hoeven we bij acuut gebrek 
aan speelzaal ook geen geldkostende club-
avonden te houden.  
     Goh, hoe komt het toch dat de leden de 
begroting zomaar goedkeurden, terwijl jij het 
toch heus zoveel beter weet.    
     Een ding uit je betoog begrijpt de redactie 
echter niet. Dat lidmaatschap van 28 jaar. De 
vereniging is van mei 2014. Ze is geen 28 
maar krap 7 jaar oud (of jong, net zo wilt). 
Alive and kicking. Wie wil er nou geroyeerd 
worden door zoveel moois. 

  redactie 
 



 

 

Beste leden 
 
Wij willen graag nog een moment stilstaan bij 
de onverkwikkelijke situatie die ontstaan is in 
de afgelopen Lichess-rapidcompetitie op 
donderdag.  
     De aanleiding moge bekend worden 
geacht. Het geheel is uitgebreid beschreven 
in de afgelopen BZN en komt er in het kort 
op neer, dat Mick (alias SvenAas) door de 
wedstrijdleiding verdacht werd van illegale 
gebruikmaking van de computer  bij het 
spelen van zijn partijen. 
     De wedstrijdleiding heeft melding ge-
maakt bij Lichess, waarop Lichess het 
account van Mick geblokkeerd heeft. 
     De door Mick ingediende bezwaren zijn 
door Lichess niet gehonoreerd, beroep bleek 
in de praktijk niet haalbaar te zijn. Mick werd 
dus de facto uitgesloten van onze competitie. 
     In het proces is er van alles misgegaan- 
ook van de kant van het bestuur. In de eerste 
plaats hebben de organisatoren niet eerst 
contact met de vermeende zondaar gezocht, 
maar hebben zij onmiddellijk de procedure 
bij Lichess gestart.  
     Van bestuurszijde had er daarna slagvaar-
diger en empathischer moeten zijn opgetre-
den. Vervolgens bleek Lichess geen reële 
mogelijkheden tot verweer te bieden. Lichess 
motiveert namelijk niet op welke gronden de 
verdachte schuldig wordt bevonden, wat een 
inhoudelijk beroep praktisch onmogelijk 
maakt. 
     Het bestuur vindt deze gang van zaken 
heel vervelend, in de eerste plaats natuurlijk 
voor Mick. Wij bieden Mick dan ook onze 
oprechte verontschuldigingen aan.  
     Bestudering van Micks partijen levert in 
onze ogen geen enkele concrete aanwijzing 
op voor bedrog. Belangrijker is dat wij er in 
principe van uitgaan, dat álle leden het spel 
fair play spelen. En dat er bij twijfel eerst 
contact wordt gezocht met betrokkenen. 
Hoewel het bestuur beseft dat in deze 
losgeslagen tijden online bedrog een reëel 
probleem is, en een alerte wedstrijdleiding 
daarom belangrijk is, pleiten wij voor uiterste 
terughoudendheid bij het uiten van beschul-
digingen. En nogmaals, neem contact om 
onverkwikkelijkheden te vermijden. 
     Online toernooien zijn betrekkelijk 
nieuw, en vereisen nieuwe omgangsvormen.  
Dat er dan fouten gemaakt worden, is 
begrijpelijk. Laten we hieruit lering trekken. 
 

Het bestuur 

 
“Daar heb ik geen actieve herinnering 
aan.” Ridouan Taghi in antwoord op de 
vraag van de rechter in het tegen hem aan-
gespannen proces of hij met de kroonge-
tuige heeft geschaakt 

Lieve kinderen, 

 

Laat ik vandaag bij de actualiteit blijven. Het 

was  zo’n mooie donderdag in april. Ik liep te 

wandelen in het hart van Den Haag, neuriede 

tevreden wat voor me uit, at een broodje op een 

bankje aan de Hofvijver, voerde de eendjes en 

trok me niets aan van het rumoer dat de hele 

dag al ruiste rond het Binnenhof. Ook ik houd 

me wel bezig met politiek, maar dan vooral 

tijdens het lezen van het ochtendblad. Als 

iedereen er een nachtje over heeft geslapen, kun 

je tot een afgewogen oordeel komen. 

     Voor mij is politiek iets als een 

schaakpartij. Pas in de analyse begrijp je welke 

goede zetten je gemist hebt. 

     Er kwam een man mijn kant op. Een 

keurige mens, jas, dasje, diep in gedachten. 

Geluidloze tred, maar sprekend een 

volksvertegenwoordiger. Zou hij nadenken over 

zijn volgende zet? Offeren of je laten offeren?  

     In zijn kielzog stapte een gehaaste Dame, 

map met losse A4-tjes ferm voor haar borst 

geklemd.  

Zij leek me wel vasthoudend. “Kees. Keehees” 

riep zij de man na. “Kees-het-wordt-tijd-dat-je-

kiest-welke-kant-het-op-gaat.” Het kwam 

eruit als de dreun van een opnieuw gestart 

stoomgemaal. “Kiezen Kees”. 

     De man stond even stil. Draaide zich niet 

om. Haalde z’n schouders op. Ik zag hem 

denken: 

“kiezen, jawel, da’s lastig, kiezen, je tanden er 

in zetten dat bedoelt ze. Moeilijk, moeilijk.” 

Hij probeerde z’n rug te rechten en liep verder, 

zij achter hem aan. Aan het einde van de 

Hofvijver verdwenen ze de hoek om. 

     Ik had inmiddels genoeg gezeten, mijn 

broodje was  op en ik maakte aanstalten mijn 

benen te strekken. 

Daar zag ik een vitaal man mijn kant 

opkomen. Lang, keurig in lichtblauw pak, 

gestreepte das, gekamde haren, een gebeitelde 

glimlach op zijn gezicht. Hij mompelde. Bij het 

passeren verhief hij zijn stem. “Niks 

leugenaar. Ben ik niet. Vergeten kan. Liegen 

nooit.” En tegen de verbaasde eenden in de 

vijver: 

“Mij krijgen ze niet schaakmat.”  

     Den Haag ontplooide zich voor mij in al 

haar onverhulde hevigheid. “De strijd is pas 

gedaan als de poppetjes in het doosje gaan”, 

dacht ik nog. Boven mijn hoofd begon het 

zachtjes te regenen.  

 

naar Wouter van Kooten



 

 

 

De wedstrijden 

 
Nu de voorjaarsstrijd is gestreden en de drie op het podium bekend zijn, gaan we 
vrolijk verder met de Lentecompetitie. Vanaf 15 april spelen we online elke donderdag 
vanaf 20.30 uur één ronde classic schaak. Speeltempo van 30 minuten per persoon met 20 

seconden erbij per zet. Per avond wordt één partij gespeeld. Het plan is hiermee in elk geval 
door te gaan tot en met donderdag 24 juni. Daarna kijken we of de competitie verlengd kan 

worden. 
 

Op de maandagavonden huden we ons wekelijks snelschaaktoernooien. Afwisselend tempi 
van 5 + 0, 3 + 2, 5 + 3 of 3 + 0. Dit geheel volgen het arena-format van Lichess, zoals dit 

de afgelopen tijd ook al gebeurde. Aanvang 20.30 uur. 
 

Voor vragen: bel of mail wedstrijdleider Constantijn Dekker. 0650 – 49 79 11.  
tijndekker12@gmail.com. 

 

- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 
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