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De glimlach van een voorzitter…
 
Tijdens de ALV heb ik de hoop uitgesproken 
dat wij eindelijk weer eens een normale 
competitie konden spelen, op zijn minst de 
interne competitie. 
     Er was en is nog steeds een aantal clubs 
in Groot-Amsterdam die locatieproblemen 
hadden en nog steeds hebben. De externe 
competitie heeft steeds onder druk gestaan. 
     Mede in verband met de wat lagere 
opkomst in de zomer en de onzekerheden in 
het najaar besloten we op de ALV om met 
één groep een competitie te houden, om te 
beginnen gedurende onze najaar competitie.  
In januari 2022 zouden we dit kunnen 
evalueren. 
     De opkomst na de ALV was echter 
overweldigend: elke avond kwamen meer 
dan 40 leden op de clubavond. Veel leden die 
wij al een tijd niet meer hadden gezien gaven 
weer acte de présence… 
     Zelfs oud leden werden weer lid. Tijdens 
de voorbereiding van het Kees Besselink-  
toernooi kwam de barcommissie van de 
speeltuin met 3 mensen bij ons langs om 
e.e.a. door te nemen: catering, drankjes, etc. 
Op die avond liepen ook vijf (!) kandidaat-
leden bij ons binnen, bijna allen met de 
motivatie om eens tegen echte mensen te 
 
 

De zakken van EsPion 
 
Beste leden, terwijl zondag 21 november 33 
deelnemers zich hadden gemeld voor het 
C4-toernooi en ik mijzelf om het ‘even’ te 
houden had teruggetrokken uit dat veld, 
vond ik alsnog een nuttige bezigheid: de zak-
ken met daarin de tot ieders ongeluk onge-
sorteerde, incomplete stukken onder handen 
nemen. 
     Deze stukken ben ik gaan sorteren op 
hout, plastic en kwaliteit. Ongeveer 2000 
stukken zijn door mijn handen gegaan en het 
resultaat is veelbelovend. Hoewel, de 
maandag daarop viste Peter de Haan een 
zakje uit het krat met maar 16 stukken en 
werd op een ander bord een pion teveel uit 
de zak gehaald. Waterdicht was mijn sorte-
ring dus klaarblijkelijk niet. 
     Enfin, het is nu even schaken zonder 
zakjes en stukken, maar als het weer zo ver is 
de volgende adviezen om alles in orde te 
houden: Kom je een zakje tegen met een 
inhoud die op een of andere manier niet 
voldoet, geef dat setje dan aan mij, of zorg 
dat het duidelijk apart gehouden wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schaken in plaats van on-line op chess.com 
of lichess. 
     Langzaam aan begon het virus weer tegen 
ons te werken, eerst bleef het nog bij 
toegangsbewijzen, echter sinds kort moesten 
wij de club weer voor minstens 3 weken 
sluiten. 
     Met dank aan de prima organisatie van 
Johan en Constantijn spelen we nu weer 
tijdelijk on-line op Lichess, met een after 
party op Zoom. 
     Ik hoop waarachtig dat het deze keer niet 
te lang gaat duren, hoewel het waarschijnlijk 
lijkt dat het langer dan 3 weken zal zijn. Ik 
hoop u allen eerdaags weer in goede gezond-
heid op de club te mogen ontmoeten. 
     Blijf gezond en blijf glimlachen ! 

Ric 
 
 

 
Neem daarna een nieuwe zak met stukken uit 
het krat. 
     Witte en groene zakjes zijn qua inhoud  
gelijk. Beide kunnen stukken óf  van hout, óf 
van plastic bevatten. 
     Aan de zakjes zit een koordje. Het zou 
heel prettig zijn als het je lukt om na afloop 
weer een strikje in dat koordje te maken, dus 
de zak niet ‘open’ in het krat te leggen. 
     Er zijn twee kratten met zakjes en 
stukken. 
     Zoals Harrie al de eerste maandag na deze 
grote sorteeractie aan alle aanwezigen heeft 
gevraagd: Witspeler, ruim bord, stukken en 
klok weer op. 
     Borden kunnen op een tafel worden op-
gestapeld, dozen met klokken ook, gesloten 
zakken met de stukken kunnen in een van de 
kratten worden gelegd. 
     Bij externe wedstrijden ruimt ons team al 
het materiaal op. 

De materiaalmeester 
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Dit exemplaar is bestemd voor: 

 

allen die in afwachting van een 

witte kerst, een schotel met warme 

besuikerde oliebollen en een 

elfstedentocht eigenlijk nog best 

een potje met elkaar zouden willen 

schaken. 
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DAMES  
 
Terwijl er op het moment dat u dit leest meer 
duidelijkheid bestaat, is bij het schrijven van 
dit stukje, 26 november, nog geheel niet 
zeker of mijn laatste interne wedstrijd het 
verlies tegen Meindert was, of dat onze winst 
extern op Oosten-Toren 3 ons blijvend op 
plaats één zette en dus of Lichess nu nog 
steeds ons enige schaakcontact is. 
     Oftewel, duisternis. Daarom tijd voor een 
lichtpuntje. Wat anders dan een stukje van 
mij. 
     De titel ‘Dames’ is natuurlijk niet voor 
niets gekozen, want in de twee partijen hier 
onder valt wel iets bijzonders over hen te 
zeggen. Verder zijn het geen bijzondere par-
tijen behalve dan dat het winstpartijen zijn. 
Verliespartijen van mij zijn niet interessant 
(voor mij). 
     De allereerste Dame die ik echter wil noe-
men is er een van vlees en bloed. Zij runt met 
haar zoon het fantastische Surinaams eethuis 
‘Bean There’ in Diemen. Een en al vriende-
lijkheid en voortreffelijk eten. Als EsPion 3 
is het ons plan om telkens voor een wedstrijd 
gezamenlijk ergens te eten en zelfs met de 
restricties rond de Coronamaatregelen kon 
dit prima doorgaan. Marcel bokste aardig wat 
af, is dan ook een vaste klant aldaar. Tijdens 
het eten liepen de discussies soms hoog op, 
ja natuurlijk over het virus, de maatregelen, 
‘vrijheid’ en meer van dat soort spannends en 
dat kwam ter ore aan een andere gast die 
even kwam informeren of wij misschien van 
EsPion waren… 
     Later bleek hij die avond de teamleider 
van Oostentoren te zijn. Wellicht hoopte hij 
dat de wat emotionele discussies positief 
zouden gaan uitpakken voor hun derde team. 
Maar dat pakte anders uit. 
     In een heerlijk verlichte zaal, Ad Mank 
zou zich daar enorm prettig voelen, werden 
de nodige huidige verplichtingen afgewerkt. 
Daar onder ook het open houden van de 
deuren opdat er doorstroming van frisse 
lucht zou ontstaan. 
     Dat hield dat gelijk in dat we mee konden 
wiegen op frisse fanfareklanken vanuit de 
etage onder ons. 
     Tom ging daar teveel in mee en verloor 
spoedig. Niet snel daarna won Jaap. De 
heren zouden nog een lange zit hebben… 
     Marcel eindigde als laatste zijn partij pas 
aan het eind van de avond. Hoe hij won kan 
mooi worden nagespeeld op onze website. 
     Een half uur eerder won ik van Marcel 
Duijm. Het ‘slechte geweten’ laat zien dat de 
positie van de Witspeler continue 2 tot 4 
punten beter beoordeeld wordt dan de 
zetten die ik er tegenover heb gesteld. Maar 
laat dit nu juist voor spelers van mijn niveau 
een aanmoediging zijn!  
     In deze partij lukte het mij om slechts 4 
zetten met de Dame te doen alvorens ze na 
de 37e zet van het bord werd genomen. 
 
 
 

Marcel Duijm – Ikzelf 
OostenToren 3 – EsPion 3 
 
1.d4 e6 2.Pf3 d5 3.g3 g6 4.Lg2 c5 5.0-0 cxd4 
6.Dxd4 Df6 (1e Dame-zet) 
 

 
 

 7.Da4† Ld7 8.Db3 Lc6 9.Lg5 Dg7 (2e zet) 
10.Pc3 Pd7 11.Pb5 Lxb5 12.Dxb5 Le7 
13.Lxe7 Pxe7 14.c3 Tb8 15.Pd4 a6 16.Da4 
Pc8 17.e4 Pcb6 18.Dc2 0-0 19.exd5 Pxd5 
20.Tad1 Pd8b6 21.c4 Tfc1 22.b3 Pb4 23.De2 
e5 24.Pf3 f6 25.a3 Pc6 26.c5 Pd7 27.b4 b5 

28.Td6 De7 (3e zet) 29.Tfd8 Tb7 30. Da2† 
Kf8 31.Te6 Df7 (haar 4e en laatste move) 
32.Dd5 Kg7 33.Lh3 Tc8c7 34.De4 f5 
35.Dd5 Pe7 (Diagram) 
 

 
 
Stand na 35.  …  Pc6e7 (+4.59). Een plaatje 
van een stelling nietwaar? Zie die verdedi-
gingsrij, het lijkt wel Stratego. Wit heeft nu 
vele goede zetten (zegt de machine) en 
slechts weinig mindere.  
     En die laatste, dat werd ’m: 36.Pg5. Vanaf 
dat moment staat Zwart dik in de plus. 36. 
…Pxd5 37.Pxf7 (dag Dames) Kxf7 38.Td6 

Pc3 39.Td3 Pe2† 40.Kf1 Pd4 41.f4 Pc6 
42.La2 e4 43.Td1 Pf6 en wit gaf op. 
     Marcel op bord  1 bood nu remise aan, 
maar zijn tegenstander kon met een 1-2 
achterstand niet anders dan dit afslaan. Het 
resultaat is bekend. 
     In deze partij had ik m’n Dame niet 
nodig. Rustig geparkeerd, of dom opgeslo-
ten, noem het hoe je wilt. Maar het kan ook 
anders. Soms is het juist het zwierige waar ik 
op uit ben. Waarover volgende keer meer. 

Robbie Es 



 

 

In Apeldoorn begon de Victorie
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ze kwamen getogen uit Utrecht, Oestgeest, 
Assendelt, Zaandam,  het Noord Brabantse 
Soerendonck. En met z’n tweeën uit het 
verre Apeldoorn.  
     Thomas en Marco Beerdsen kwamen 
voor 1. c4 van de Schaakstad naar de hoofd-
stad. En Thomas won. Met zijn R 2488 
haalde hij 7 uit zeven. 
     Voor de volledigheid, Manual Bosboom 
(R 2399) verkocht veel boeken (Chess Buc-
caneer: The Life and Games of Manuel Bosboom) 
en werd tweede, Dick van der Eijk (1853) 
werd in het veld met zes tweeduizenders 
fraai ongedeeld derde. 
     In de groep tot R 1700 werd de eerste 
plaats met 5 uit 7 opgeëist door zowel Marcel 
Verschoor, Rob van Slooten, Arno Lust, 
Henk Plantfeber als Peter Bossgieter, allen 
met een nette rating in de 1500. 
     Wedstrijdleider Harrie Boom leidde de 
dag met soepele gratie. En opperspreek-
meester Henk Enserink spreekmeesterde als 
vanouds. Kees Besselinktoernooi 2021, het 
was knus maar gezellig. 
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Suus en Kim  

 
De zondag van het Kees Besselinktoernooi werd voor een belangrijk deel gemaakt door (zoals 
bij schaken gaat, zou je zeggen) twee dames. Suus en Kim, verzorgers van al het goeds dat bar 
en keuken onder hun handen kan bieden.  

     Suus, voluit Suzanne Blokland, speelde als kind al in Speeltuin Zuid. Nu 
is zij er vrijwilliger, maakt driemaal in de week schoon, maakt alles wat 
gemaakt moet worden, van elektra tot de wondjes waarvoor haar EHBO- 
cursus van pas komt en maakt samen met Kim van de bar een pleisterplek 
voor consumeerders. 
     Kim Hogers, zo goed als in Speeltuin Zuid geboren. 
Was er al jong vrijwilliger, houdt terrein en gebouw netjes 
en veilig voor kinderen, houdt overal oogjes in het zeil, is 
een van de drie betaalde medewerkers, voor 22 uur. En al 

die andere uren is ze er gewoon. Vindt keuken en bar heerlijk om te doen. 
“Hoe drukker hoe beter”. En dan de kern: “Dat je elkaar helpt”.  
 

 

 

 



 

 

             
 
Leonid Iwanowitsch Kubbel (Леонид 
Иванович Куббель) werd op 6 januri 1892 
geboren in Sint Petersburg. Van z’n vak werd 
hij chemisch ingenieur, met zijn schaakpro-
blemen werd hij bekend. Vanaf zijn dertien-
de maakte Leonid er 2.300, voornamelijk 
driezetten, aangevuld met ruim 500 studies.  
     Het zat in de familie. Ook zijn broers 
Arwid en Jewgeni waren composisitiekan-
jers. Het lot was hen niet vriendelijk. 
Vadertje Stalin  liet Arwid fussileren. Jewgeni 
en Leonid  woonden in Sint Petersburg toen 
het nog Leningrad heette. Tot nog in 1942 
doorstonden zij het beleg. Zij rusten in een 
van de massagraven. 
 

Ens Eindspelrubriek 3 

 

 
 
In 1910  componeerde Leonid Kubbel de 
studie die je de vorige keer werd voorgelegd. 
Zie hier de oplossing (maar die had je 
natuurlijk zelf allang gevonden, toch?). 
     1.Pe7. Voorkomt Ld5. De loper wil op de 
diagonaal a8-h1 komen en heeft daartoe 
twee mogelijkheden: 1…Ld1 2.Pc6 Lf3 

3.Pe5†. De loper gaat verloren en de pion 
loopt door. 
     Op 1…Lc2? Volgt een soortgelijke reac-

tie, maar net iets anders: 2.Pd5 Le4 3.Pf6†. 
     Wie materialistisch ingesteld is en begon 

met 1. Pe5† en 2.Pxd7 zal in remise moeten 
berusten. De loper is niet meer van de 
diagonaal weg te krijgen. 
     De volgende opgave: 
     W: Kc7, Lb4, Pe5, f2 
     Z:  Kh6, b2 
Wit speelt en maakt remise 

Ens 

 

 

 

Lieve kinderen 

 

Vandaag maar weer eens een historisch 

verhaal, dat zich  rond 1950 in onze 

huiskamer afspeelde.. Mijn vader was 

wedstrijdleider bij de Schaakclub 

Nieuwendam, gevestigd in het Verre Noorden 

van de stad. In die functie werd er eens in de 

zoveel tijd bij ons thuis een Bestuursvergadering 

gehouden. Ik vond dat toen plechtige 

momenten. Er kwamen dan een stuk of vier 

grote mannen uit het Nieuwendamse 

schaakleven naar onze huiskamer om over het 

schaken te praten. Ze zaten gewichtig rond de 

tafel in de huiskamer. Ik zat op een bankje in  

de hoek, en ik volgde alles. 

     De belangrijkste man van  het gezelschap 

was Cor Dekker, de voorzitter van de club. Ik 

zag wel een beetje tegen hem op. Je eerste 

impressie was: een bouwvakker in ruste. Hij 

leek nog het meest op een soort aangelande 

walvis die merkt dat hij niet meer in het water 

leeft. Hij werd vergezeld door zijn broer Jan,  

de secretaris. Deze was wat speelser en leek 

volgend mij op een zeepaardje dat links en 

rechts om zijn grote broer heen zwom. Dan 

was er nog de heer Heeren, penningmeester.  

Hij was een grijze man met een mond als een 

krijtstreep. Verder was er nog een functie voor 

Leen Udo, de commissaris van materiaal en 

voor mijn vader, de wedstrijdleider. 

     De vergadering leek in menig opzicht op  

de vorige vergaderingen. Zo was er een 

openingstoespraak door de voorzitter, er waren 

helaas geen ingezonden stukken en de notulen 

van de vorige vergadering werden zonder 

tegenspraak aangenomen. 

     Het was in  de jaren vlak na de Tweede 

Wereldoorlog, dus veel te eten was er niet. Wel 

werd er koffie geschonken, maar sterke drank 

kwam er niet op tafel. Dat was overigens niet 

aan  het niveau van de gesprekken te merken, 

want dat bleef laag. Er werd bij voorbeeld 

druk gedebatteerd over de afstand tot de andere 

Amsterdamse clubs. Nieuwendam speelde in 

de hoofdklasse van de Amsterdamse 

Schaakbond. En de uitwedstrijden in Zuid of 

West moeten op de fiets bereikt worden. Zodat 

Jan Dekker voorstelde om een  auto te huren. 

Waarop de heer Heeren vroeg wie van de leden 

een rijbewijs had. Jan Dekker moest helaas het 

antwoord schuldig blijven. Geen van de leden 

bleek een rijbewijs te hebben. 

     Een ander onderwerp van gesprek was de 

onderlinge, de interne competitie zogezegd. Er 

ging geen vergadering voorbij of er moest worden 

gestemd over wie er dit jaar kampioen was. 

Dat werd zoals gewoonlijk Cor Dekker. Met 

tegenstemmen.  
 

Wouter van Kooten 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Leonid_kubbel-2.jpg


 

 

De overwinning 
 

Op de middelbare school had ik een leraar 
Grieks die bezeten was van schaken. “Wat 
zonde dat het schaken pas zo kort bestaat.” 
zei hij “De oude Grieken zouden er goed in 
zijn geweest…”.  
     Hij speelde in de hoofdklasse en streed 
elk jaar om het kanpioenschap van Den 
Haag. Eén keer per jaar gaf hij ons, leerling-
en, een silmultaan.. 
     De Romeinen, meende hij, zouden goede 
voetballers zijn geweest. Maar de Grieken, 
dat waren de Russen van de oudheid. Als die 
hadden kunnen schaken hadden we nu 
Ionisch gespeeld en Dorisch in de voorhand 
en de Thales variant van  Cretenzisch. 
     Ik herinner me dat we Plato lazen en hij 
verzuchtte dat Socrates een schaker had 
moeten zijn. Dan had hij in zijn laatste uren 
tegen Crito kunnen schaken, tot hij hem met 
één zet mat had gegeven. 
     “Ik zie het! Ik zie het!” had Crito dan 
geroepen. En Socrates had zijn koning opge-
pakt, omgelegd en de gifbeker in één teug 
leeggedronken. 
     Mijn leraar Grieks was een lange, magere 
man. Zwart haar. Vurige, donkere ogen. 
Steevast een donkerblauw pak en donker-
rode suède schoenen. 
     Ik schaakte een beetje, zoals ik nu nog 
steeds een beetje schaak.  Ik had het van mijn 
oudste broer geleerd, en uit het boek 
Jeugdschaak. Met een klasgenoot speelde ik in 
1958 een tweekanp, gelijk met de tweekamp 
Smyslov - Botwinnik. We speelden als het 
even kon op dezelfde uren als die twee, en 
speelden ook al hun partijen na. Botwinnik 
won met 12½ - 10½. Ik verloor met 13 - 11. 
     Naar de simultaanpartijen van mijn leraar 
heb ik alleen maar staan kijken. Maar ik wilde 
wel graag één keert tegen hem spelen, een 
echte partij, zonder toeschouwers (zoals ik 
ook heel graag één keer een toneelstuk wilde 
schrijven, de Galapagos wilde zien en een 
uitvinding wilde doen). 
     In stilte bereidde ik me voor. Ik dacht dat 
ik een kans van één op duizend zou hebben 
om hem te verslaan, maar dan moest het wel 
met het Konings-Indisch, met zwart. Ik 
leerde er alle varianten van uit mijn hoofd. 
     In het begin van de zesde klas lazen we 
de Odyssee. Ik hield van Homerus en pro-
beerde de hele Odyssee in het Grieks te 
lezen. Op een keer na schooltijd vertelde ik 
dat aan mijn leraar. Hij knikte: “Er is nooit 
iets mooieres geschreven dan de Ilias en de 
Odyssee.” Toen zag ik  m’n kans schoon en 
vroeg of hij één keer een echte partij met mij 
wilde schaken. 
     “Schaak jij?” vroeg hij verbaasd. Ik 
beaamde. “Goed” zei hij. “'Eén partij. Ter 
ere vanHomerus. Nu meteen.” En meteen 
haal-de hij bord, stukken en een klok uit de 
leraarskamer. Even later op een regenachtige 
middag in een lege klas tegenover elkaar. Het 
was najaar 1958. 
 
 

Ik had geluk. Uit mijn twee vuisten koos hij 
de witte pion en speelde d2-d4. Aha! dacht 
ik. Tegen e2-e4 had ik na ’n zet of twaalf  
kunnen opgeven. 
     Het werd Konings-Indische, en hoe 
verder we kwamen hoe meer het leek alsof 
de Muze van het schaken op mijn schouder 
zat en me telkens de beste zet influisterde. 
     In het begin speelde hij ongetwijfeld te 
nonchalant. Later werd hij onrustig, tikte 
met zijn voeten op de vloer, krabde in zijn 
nek. Zijn hoofd werd rood en boog zich 
steeds dichter over de stukken. “Waar heb jij 
schaken geleerd?” mompelde hij voor zich 
uit. Ik zei maar niets. 
     Ik kreeg het gloeiend heet. Mijn hoofd 
leek te kraken. Nog nooit ik zo diep en hevig 
nagedacht. Ik kwam een toren en een pion 
voor, hij was reddeloos. Maar ik zat  toch niet 
helemaal op mijn gemak. Straks gooit hij nog 
alle stukken van het bord, dacht ik, en krijg 
ik de schuld. 
     Op de veertigste zet brak hij de partij af. 
Hij verborg zijn zet op een papiertj in een 
giro-envelop, liet me mijn handtekenin op de 
achterkant zetten, stopte hem in zijn binnen-
zak en ging er zonder een woord van door.  
     Ik wist het, nog nooit had een leerling van 
hem gewonnen. In de weken daana vroeg ik 
een paar keer wanneer wij verder zouden 
spelen, maar hij zei of liever snauwde: “Ja, 
dat komt wel, ik heb nu geen tijdt…” of 
zoiets. Na de derde keer vroeg ik het niet 
meer. Die partij is nooit uitgespeeld. 
     Een paar maanden jaar later deed ik 
eindexamen. Hij was tijdelijk conrector. Hij 
overhandigde de diploma’s. Ik kreeg er een 
klein grijs boekje bij. Het waren de Oden van 
Pindarus, in het Grieks; de lyrische lofzangen 
die Pindarus schreef voor de overwinnaars in 
de Olympische, Pythische en andere Spelen. 
Op de eerste bladzijde stond: 
     Voor Toon. 
     Ik geef op.. 
     Gefeliciteerd! 
Daaronder zijn naam. En op een klein briefje 
stond: zie bladzijde 85. Na de uitreiking 
wilde ik hem bedanken, maar hij was al opge-
gaan in het gedrang. Die avond,na het vieren 
van het eindexamen, zocht  ik bladzijde 85. 
In die tijd kon ik nog Grieks lezen. Er stond: 
     Vertel me de naam van de Olympische 
     overwinnaar - de zoon van     
     Archestratos! Vertel me waar hij in mijn  
     hart geschreven staat. Want ik ben  
     vergeten dat ik hem nog een lied  
     verschuldigd ben. Gij, Muze, en ook gij,  
     Waarheid, dochter van Zeus, maak een  
     eind aan de schande van een gebroken 
     belofte, de schande van onrecht aan een 
     vriend. 
De naam Archestratos was doorgestreept.  
Met kleine, zwarte lettertjes stond daar mijn 
voornaam, Antonius. In de tweede naamval: 
Antaniou. 

Oud clubgenoot T.T. 
Uit het rijke archief van Pieter Kok 

 
 
 
 



 

 

De Wedstr i jden
 

KNSB. Klasse 5D. EsPion 1  
Zaterdag 6 november wordt de uitwedstrijd 

voor de eerste keer thuis gespeeld. In de 

bovenkamer gaat het goed. 4½ - 3 ½. 

 

Tegen Botwinnik 2 

Vincent van den Eijnde 1 
Dick van der Eijk  1 

Constantijn Dekker 0 

Pieter Pelleboer  0 

Rudolf van Velden 0 

Johan Metz   ½ 

Frank Steensma  1 
Casper Dekker  1 

 

Zaterdag 27 november, nog net voor het 

vallen van de vlag, gaat het mis in Huize 

Lydia. 5½ - 2½. 

 
Tegen Caïssa 4 

Dick van der Eijk  1 

Constantijn Dekker 0 

Pieter Pelleboer  0 

Rudolf van Velden ½ 

Tim van Daalen  1 
Johan Metz   0 

Casper Dekker  0 

Frank Steensma  0 

 

EsPion 1. SGA klasse 1B  

Maandag 8 november wordt in eigen huis ge-
speeld. Dat stimuleert. 5½ - 2½. 

 

Tegen Laurierboom-Gambiet 1 

Dick van der Eijk  0 

Constantijn Dekker 1 

Rudolf van Velden ½ 
Roland Wastiaux  1 

Henk Enserink  1 

Pieter Pelleboer  ½ 

Johan Metz   ½ 

Tim van Daalen  1 

 
 EsPion 2. SGA klasse 2A 

Donderdag 25 november krijgt het team les 

in het Cygnus Gymnasium. 7 – 1. 

 

Tegen VAS 3 

Peter Urbanus  0 
Frank Steensma  0 

Harrie Boom  ½ 

Eugen Merkul  ½ 

Alfred Vellekoop  0 

Casper Dekker  0 

Daniel Graafsma  0 
Mick Vaassen  0 

 
 EsPion 3. SGA viertallen 

Donderdag 25 november wordt in Diemen    

goed Surinaams gegeten. En gespeeld. 1 – 3. 

 

Tegen Oosten-Toren 3 

Marcel Kusse  1 

Robbert Schalekamp 1 

Tom Kooij  0 

Jaap de Kreek  1 

 

EsPion 4. SGA viertallen 
Donderdag 18 november gaan de vier in de 

Jordaan er op uit. 4 -0. 

 

Tegen EsPion 3 

Peter Stolp  0 

Hans Looman  0 

Jos Hillebrand  0 

Michael Jay  0 

 

En nu is het maar afwachten wanneer het 

schaakvirus weer mag opspelen.. 

 

- o – 0 – o - 

 

Wie, wat en waar 
 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.nl 
 

Voorzitter:  

Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20 

voorzitter@espion.nl 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 020 – 664 91 39 

secretaris@espion.nl 

 

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.nl 

 

Wedstrijdleider extern: 

Henk Enserink, 0633 – 18 78 09  

extern@espion.nl 

 

Wedstrijdleider intern: 

Harrie Boom, 0618 – 71 38 22 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.nl 

 

Website 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

Jaap de Kreek 020 – 646 06 69 

webmaster@espion.nl 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.nl    
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