
 

 

  

               

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

KAMPIOENEN  
 

Van het derde team is Robert de actiefste. Hij 
richt het bovenzaaltje in voor onze match 
tegen Laurierboom-Gambiet 3. Marcel volgt, 
Jaap houdt zich bezig met de secretaris van 
de speeltuinvereniging. Cor arriveert. En ik 
loop achter Martha aan. Wij zijn compleet. 
De tegenpartij (nog) niet. 
     Aan bord 4 breng ik het spel op de wagen: 
1. c4. Mijn opponent vindt de speeltuin niet 
en blijft zoek, ik beid mijn tijd. Henk komt 
langs, zet mijn klok stil en schuift 1-0 in het 
scorebord.  
     Links van me zit Cor met zwart aan bord 
3. Ik denk een goede 14e zet voor hem te 
zien. Cor ziet hetzelfde, sterker: hij voert de 
zet ook uit.  
     Dan Robert aan bord 2. Robert  dreigt en 
laat het daar niet bij: al snel  verschalkt hij 
zijn tegenstander. (2-0). 
     Marcel heeft al een riante voorsprong van 
twee pionnen. De stelling is zwanger: er is 
een derde pion voor Marcel op komst. Hij 
wacht nog een tijdje om er zeker van te zijn 
dat mijn NO-winst ook echt rechtsgeldig 
blijft. Als dat zo blijkt te zijn, biedt hij groot- 
moedig remise aan. Dat wordt met graagte 
geaccepteerd. (2½-½).  
     En daarmee zijn wij kampioen van de 
viertallen. Met nog 1 match te gaan is de buit  
binnen. 
    Alleen Cor speelt nog. Zoals altijd is hij zo 
taai als driedubbel gelooid hondenleer. Op 
zet 17 kan hij een stuk winnen. Cor ziet dat 
wel, maar denkt dat het dubbel bezetten van 
de open e-lijn sterker is. Achteraf heeft hij 
spijt: “een stuk is tenslotte een stuk”.  
 
 

 

 
 
In de volgende zettenreeks bulldozert Cor er 
vier witte pionnen af. Slachtoffert er zelf één 
om torenruil af te dwingen. Dan ziet zijn 
tegenstander dat het geen zin heeft ‘t met zijn 
ene pion op te nemen tegen vijf. (3½-½). 
     Twee dagen eerder dan Ajax zijn we 
kampioen. Ongeslagen, en dat kan Ajax niet 
zeggen. Bovendien hadden wij de perfecte 
invallers. Peter Stolp droeg met twee remises 
en een winst drie keer bij aan matchwinst,  
Jos Hillebrand deed één keer mee en scoorde 
een fraaie, keiharde 1. 
     Met nog één match voor de boeg heeft de 
‘vaste bezetting’ het ook niet slecht gedaan: 
Marcel 6½ uit 8, Robert 3½ uit 7, Jaap 2 uit 
2; Cor 2½ uit 3, Tom 5 uit 8. 
     Niemand heeft een penalty gemist, geen 
rode of gele kaarten, Ajax kan er een puntje 
aan zuigen. 

Tom Kooij 
 

Mei 2022. Achtste jaar. 

Blaadje Zonder Naam 
Uit; uitgave van schaakvereniging EsPion 
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… en zo hobbelt Rataplan 

de Lonesome Cowboy op 

zijn Jolly Jumper achterna,  

de ondergaande zon tegemoet. 

 



 

 

 
             

Ens Eindspelstudie 7  

 
Ens is van 1955. Begon welgemoed aan een 
studie theologie. Raakte op dreef. Werkte 
aan zijn scriptie ethiek;  “De verdeling van 
gezondheidszorg in tijden van schaarste.” 
     Het was inmiddels midden jaren 80 en 
een impasse sloeg toe. Hij kwam er niet uit. 
Niet vreemd overigens, want het thema is 
nog steeds een actueel. 
     Wie hem een beetje kent, weet dat Ens 
ledigheid ervaart als des duivels oorkussen. 
Hij ontdekte de charme van eindspelstudies, 
en sterker, de charme van het maken er van. 
Dat ging best aardig. Schakend Nederland 
plaatste er meerdere. 
     Ens kon het. En de studies boden troost.  
De scriptie kwam later alsnog af, de blokkade 
was eigenlijk te simpel voor woorden. Er 
ging iemand meelezen die naast het leveren 
van kritiek ook benoemde wat ze goed vond 
aan zijn schrijverij.  
 

 
 
Ens kan het nog steeds. Hij construeerde 
deze studie als een ode aan de stille zet. 
     In eenvoud toont zich de meester. De 
simpele vraag is dan ook: vind de winnende 
zet voor wit. 
 
 

 

Lieve kinderen 
  
De afgelopen warme week heb ik een 
gevelbankje in elkaar gezet. Zo’n bankje voor 
twee tot drie personen dat voor mijn huis in de 
voortuin staat. Als je allebei aan een zijkant 
gaat zitten, kunnen je er net een schaakbord 
op kwijt, zo´n bankje. Ik moest wel aan de 
slag, want een wat zwaardere passant was door 
de latjes van het vorige bankje gezakt.  
     Ooit had ik een in karton verpakt 
tuinbankje gekregen dat alleen nog maar in 
elkaar getimmerd hoefde te worden. Dat was 
als cadeau bedoeld. De gulle gever had 
kennelijk geen idee van mijn aangeboren lust 
tot beschouwend toekijken. Maar vooruit, ik 
timmerde, hamerde een spijker.  
     “Hé man, dat doe je verkeerd.”  Die van 
de overkant stond het misprijzend beter te 
weten. “Je moet niet met het hout mee 
timmeren, maar ertegenin.” Zijn vrouw  was 
hem achterna gelopen. “Heb je geen 
gebruiksaanwijzing ?”, teemde ze. Ja, ik heb 
een boekje met een gebruiksaanwijzing waarin 
precies staat hoe de spijkers in het hout 
geslagen moeten worden. “Dat soort 
gebruiksaanwijzingen zijn voor de domme” zei 
een nieuwgierige voorbijganger die middenin het 
bloemperkje stond. “Spijkers ?” zei de 
buurman die ik niet mocht, “Je moet niet 
spijkeren. Je moet schroeven”. “Hè gezellig 
julie zo bij elkaar.” De buurvrouw van links 
wurmde zich naar voren en zette haar tas met 
boodschappen bovenop mijn bouwsel. 
“Vurenhout” schamperde de man die dit jaar 
voor het eerst kwam, “Dat rot waar je bij 
staat, mijn bankje is van....” Die van tweehoog 
hiernaast snoerde hem de mond. “En hoe komt 
het dat er nooit iemand bij jouw komt zitten 
dan ?”  
     Daarna moest het tuinbankje nog gelakt.  
Ik had me een kwart liter buitenlak 
aangeschaft, met een extra kwast voor in de 
kleine hoekjes. Welgemoed begon ik met brede 
streken. Al ‘n tijdje stond een voorbijganger het 
gebeuren forsend te bekijken. “Meestrijken. Je 
moet met de nerf van het hout mee, niet 
ertegenin.” Zonder al te veel te morsen wuifde 
mijn kwast dat hij door kon lopen. “Je moet 
vooral de kopse kant doen want die is gevoelig 
voor regen.” riep hij vanaf een veilige afstand. 
     Inmiddels werd het al bijna donker. Maar 
mijn tuinbankje was af. Ik twijfelde. Moest ik 
er nou ja of nee een karton aan bevestigen met 
de waarschuwing dat het nat was. Aan de ene 
kant kun je je buren niet met een afdruk van 
de latten van het bankje op hun goeie goed  
naar huis sturen. Aan de andere kant zou een 
gepaste beloning voor hun goede adviezen… 
nou ja. Nat was het, nat wou het worden. Met 
dt. Want mijn buren hebben een fijn oog voor 
alles wat afwijkt. 

Wouter van Kooten 
 



 

 

Koningsdag 

 
Jos K. ziet op straat een man achter een 
schaakbord. Een nieuw bord. “Speel je er 
mee of…?” De man schudt van nee. “Het is 
te koop.” “Waarom doe je het weg ?” De 
man haalt een schouder op. “ Ik ging met 
pensioen , zocht een hobby. Schaken, dacht 
ik”. “Jaja”zegt Jos, “Maar waarom doe je het 
dan weg ?” Zegt de man “Ik kan niet tegen 
m’n verlies”.  

- o – 0 – o – 
 

Schaker 
 

Maandag zoals altijd: gehaast. Kleinzoon uit 
school halen, IJ-tunnel, kleinzoon naar De 
Volewijckers brengen, niet schaken maar 
voetballen, 18.00 training klaar, kleinzoon 

naar huis brengen, Coentunnel, rijdend 
tweeëneenhalve boterham naar binnen 

werken, echtgenote thuis afzetten,  Martha 
ophalen, met haar door naar de Speeltuin. 

Het kan beginnen. 
Tom 

-  o  –  0  –  o  –  
 

Ex-schaker 
 
Ik ben er klaar mee.  Ruim 40 jaar heb ik het 
geprobeerd. Uiteindelijk belandde ik in de 
allerlaagste divisie. De ex-captain (niet Tom) 
sprak van het afvoerputje. Eentje van 
waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Al 
word je elk jaar eerste. Gebrek aan talent. 
Anders kun je het niet verklaren. Mijn ex-
teamgenoten worden bedankt. Zij deden 
hun best. Maar het tij is niet te keren. 
     De ex-redacteur wilde nog één stukje van 
mij. Voor de postume editie van het ex-blad. 
Het moest gaan over eten. Dat blijven we 
doen. Met het ex-viertal. 
     De beste keukens bevinden zich in 
Diemen. Waar ik woon. Dat ligt niet aan mij. 
Wel aan mijn vriendin. En aan de Surinaamse 
eettent Bean There. Is dat sluikreclame? 
Zeker. 
     Aaltje in Weesp is niet slecht. Hollands. 
Maar ze hebben ook saté. 
     De Ysbreeker is hip. Maar ik zou er niet 
gaan eten. Sorry. 
     De ex-lezer gelieve de rest van de pagina 
zelf in te vullen. Of leeg te laten. 
 

Marcel Kusse 
 

          Wie, wat en waar 
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