
 

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 

algemene ledenvergadering die gehouden  

wordt op maandag 19 september 2022 in het 

gebouw van Buurt en Speeltuinvereniging 

Amsterdam Zuid. Gaaspstraat 8. Aanvang 

20.15 uur stipt. Kom s.v.p. op tijd 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.nl. 

     Wilt u een mede-lid machtigen om voor 
u te stemmen, gebruik dan het formulier dat 

u aantreft in dit blad en geef het aan Harrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 2021   

4.   Jaarverslag secretaris  

5.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

6.   Jaarverslag penningmeester  

7.   Verslag kascommissie 

8.   Installatie nieuwe kascommissie 

9.   Begroting 2022 – 2023 

10. Bestuursvoordracht  

 

      P A U Z E 

11. Interne competitie 

12. Externe compeitie 

13. Kees Besselinktoernooi 

14. Wijnwedstrijd  

   15. Prijsuitreiking  

16. Rondvraag 

   17. Sluiting 

 

 

 
 
 

September 2022. Negende jaar. 

Blad Zonder  
Uitgave van schaakvereniging EsPion 

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

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 19 september 2022 

Dit exemplaar is bestemd voor: 
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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

Ook het seizoen 2021 - 2022 werd voor een 
groot deel bepaald door de coronapande-
mie. In de loop van oktober en november 
kwamen er steeds meer maatregelen, zoals 
horecasluiting en het coronatoegangsbewijs. 
Vanaf eind november was er zelfs weer een 
complete lockdown.  Constantijn Dekker en 
Johan Metz wekten het online gebeuren in 
die tijd weer tot met rapid- en snelschaak-
toernooien en eindspelavonden met Henk 
Enserink. 
     In januari verdween de lockdown even 
plotseling als hij was gekomen en de overige 
maatregelen werden geleidelijk afgeschaft; er 
kon weer normaal kon worden geschaakt. 
Besloten werd de najaarscompetitie wat op 
te rekken en de voorjaarscompetitie een 
maand achteruit te schuiven. 
     Voor zover ik weet heeft een aantal leden 
covid-19 opgelopen, maar is niemand ernstig 
ziek geworden. De pandemie heeft geen 
negatieve invloed gehad op het aantal leden, 
integendeel. Hoewel vrij veel leden (Roald 
Vos, Willem Vrijbloed, Michaël Klaversteijn, 
Ruut Keijzer, Harold van der Laan, Sanjay 
Marhe en Bram van der Vegt) hun lidmaat-
schap opzegden kwam er een schier einde-
loze reeks (Storm van den Berg, Merijn 
Huiskes, Arthur Khalimkhoev, Joël Happé 

(inmiddels weer opgezegd), Søren 
Knudstorp (ook), Timo van der Vliet, 
Andrew Fish, Boris Smit, Tibo Rushbrooke, 
Ron Admiraal, Midas Smit, Samuel Nyaku, 
Leon Huijser en Nick Olender (ik hoop dat 
ik niemand vergeten ben)) nieuwe leden bij. 
     Jaap Rietveld, die we sinds het begin van 
de coronapandemie niet meer hadden 
gezien, wisselde het tijdelijke voor het 
eeuwige. Op het moment van schrijven telt 
EsPion 66 leden. 
     In november vond het Kees Besselink 
1.c4 toernooi plaats, voor het eerst in ons 
‘eigen’ gebouw, tot grote tevredenheid van 
de organisatie en van het barpersoneel. Het 
aantal deelnemers (33) hield niet over maar 
de lol was er niet minder om. De A-groep 
werd gewonnen door Thomas Beerdsen. In 
de B-groep waren vijf winnaars: Marcel 
Verschoor, Rob van Slooten, Henk 
Plantfeber, Peter Bosschieter en Arno Lust. 
     Het bestuur bestond net als het vorige 
seizoen uit Ric Wieringa (voorzitter), Henk 
Enserink (penningmeester en extern wed-
strijdleider), Harrie Boom (secretaris en 
intern wedstrijdleider) en Roland Wastiaux 
(algemeen lid en externe betrekkingen).  
 

Harrie Boom
  

B esp ieg e l ing  v a n  de  penn i n g mees t e r
 

De financiële cijfers over het afgelopen sei-
zoen zijn op het moment van schrijven nog 
niet beschikbaar. Daarom volsta ik hier met 
een paar algemene opmerkingen. 
     Toen we na de laatste lockdown weer van 
start gingen, was de grote vraag: wie gaat er 
naar de Gaaspstraat komen om daar live te 
gaan schaken ? Hoe groot is de animo nog ? 
Hoewel bij een aantal leden voorzichtigheid 
nog steeds troef is, zagen we ook een forse 
toestroom van nieuwe belangstellenden, 
vaak studenten, die zich spontaan bij wed-
strijdleider Harrie Boom meldden om inge-
deeld te worden. 
     Van sommigen namen we weer afscheid, 
maar een aantal van hen bleef hangen. Op 
avonden dat er extern gespeeld werd hadden 
we soms ruim vijftig mensen in huis! 
     Meer mensen, meer contributieopbreng-
sten zult u denken. Dat klopt. Maar zoals  

 
eerder aangekondigd, de denksporten zijn 
vanaf 1 januari niet langer vrijgesteld van 
btw-heffing van 21%. De KNSB moet over 
de contributie die zij bij de clubs int voortaan 
21% btw betalen en heeft daarom haar 
tarieven verhoogd. Ging voorheen voor elk 
lid 41 euro naar de bond, nu gaat dat ergens 
in de buurt liggen van de 50 euro. 
     Als alle cijfers op de ALV voorliggen, zul-
len we gezamenlijk bekijken of  contributie-
verhoging nodig is. 
     Goed om te weten: wie na 1 oktober zijn 
lidmaatschap opzegt, wordt door de KNSB 
het hele jaar door aangeslagen voor contri-
butie. Kosten die ik als penningmeester aan 
u zal moeten doorberekenen. 
     Maar wat heb ik het over opzeggen: we 
gaan komend seizoen gewoon weer lekker 
schaken met zijn allen, toch? 
                                               Henk Enserink                                                                       

 

- o – 0 – o - 

Toelichting op de agenda 
 

     Ad 8 
Volgens het huishoudelijk reglement worden 
de leden van de kascommissie voor een 
periode van twee jaar benoemd, waarbij de 
een in een even en de ander in een oneven 
jaar wordt benoemd. 
     Raymond Altman werd in 2021 
benoemd. Frank Steensma werd in 2020 
benoemd en treedt af. Gezocht wordt een 
nieuw lid, voor een periode van twee jaar. 

Ad 10 
Alle bestuursleden treden dit jaar af. Roland 
Wastiaux stelt zich niet herkiesbaar. Ric 
Wieringa stelt zich herkiesbaar als voorzitter 
en Henk Enserink en Harrie Boom als leden. 
Casper Dekker en Johan Metz stellen zich 
mogelijk verkiesbaar als leden. 
 
De ƒinanciele stukken worden u nog apart 
toegestuurd. 

- o – 0 – o - 



 

 

D E  B I E R K A A I  

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  
 

Het was dit seizoen voor veel teams vechten 
tegen de bierkaai, een uitdrukking die zijn 
oorsprong vindt in onze eigen stad. Voor ik 
de droge cijfers oplepel eerst een historisch 
uitstapje. 
     De bierkaai was een deel van de 
Oudezijds Voorburgwal, waar enkele eeuw-
en geleden vaten met bier werden aange-
leverd en opgeslagen. De sjouwers waren 
sterke kerels en stonden bekend als echte 
vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde 
opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn 
de strijd te verliezen. Daardoor kreeg vechten 
tegen de bierkaai de betekenis ‘iets onmogelijks 
doen, nutteloos werk doen’. 
     Maar we beginnen natuurlijk met de pres-
tatie van team waartegen geen kruid gewas-
sen bleek. Het vriendenteam van EsPion 3 
speelde in de viertallencompetitie maar liefst 
negen wedstrijden en haalde de volle buit 
binnen. Niet dat het gemakkelijk ging, onze 
vechtersbazen wonnen vier keer met het 
kleinst mogelijke verschil. Lekker spannend 
dus. De invallers droegen goed bij. 
     In dezelfde klasse had EsPion 4 het on-
verdiend zwaar. Nieuwbakken teamcaptain 
Jos Hillebrand had er zijn handen vol aan. 
Het team presteerde ratingconform, maar 
eindigde met twee gelijke spelen geheel 
onderaan. Vermeldenswaard: Michael Jay 
haalde in de slotwedstrijd zijn eerste externe 
overwinning binnen! 
     Met het tweede ging het moeizaam. In de 
tweede klasse A waren er drie monsterneder-
lagen voordat de eerste overwinning kon 
worden bijgeschreven. Daarna viel het  

 
kwartje vaak net de verkeerde kant op, het 
team kwam een bordpunt tekort om zich te 
handhaven. Casper Dekker was de best- 
scorende met 50%. 
     Veel werd er in het tweede dus niet ge-
wonnen, maar als het gebeurde dan ook 
meteen goed! Invaller Robert Schalekamp 
verschalkte Michiel Spook van De Amstel. 
Het rating verschil van 318 punten dat hij 
wist te overbruggen levert hem de Kooij 
Kubus van dit seizoen op. 
     Het ‘enige echte’ eerste zakte in de eerste 
klasse B na een fraaie 5,5-2,5 overwinning 
diep weg, maar degradeert niet. Het team 
van de Wachter trok zich namelijk al vroeg 
in de competitie terug. Toch presteerde het 
eerste boven wat verwacht mocht worden, 
een TPR van plus vijftig. Doordat men 
tegenwoordig zowel in een achttal van de 
KNSB als ook van SGA mag spelen, is de 
gemiddelde sterkte in de eerste en ook de 
tweede klasse toegenomen.  
     Onze teams ondervonden de gevolgen 
daarvan. Op individueel niveau bewees de 
andere Dekker, Constantijn, zijn klasse met 
een fraaie TPR van 2084 en een score van 
3,5 uit 5. 
     Het enthousiaste KNSB-team tenslotte 
begon sterk met twee overwinningen en ook 
dit achttal speelde overall 50 ratingpunten 
boven zijn niveau. Mede dankzij zes regle-
mentaire punten in twee wedstrijden eindig-
de dit team op de derde plaats. Meer zat er 
echt niet in. 
     Allen veel plezier het komend seizoen! 

Ens 

- o – 0 – o - 

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 2021 

September 2021 werd vol goede moed be-

gonnen aan de najaarscompetitie. Nou ja, 

wegens corona  was de verwachting dat de 

opkomst niet groot genoeg zou zijn om in de 

traditionele twee groepen te spelen, daarom 

werd er in één groep gespeeld. 

     Met die opkomst bleek het wel mee te 

vallen, maar corona sprak toch een aardig 

woordje mee. Er kwamen maatregelen als 

het CoronaToegangsBewijs en horecaslui-

tingen. Bestuurders van EsPion moesten in-

eens poortwachter spelen en zich het hoofd 

breken over de vraag of we nu wel of niet een 

horecagelegenheid gebruiken. Na negen 

ronden werd het een stuk overzichtelijker; 

eind november ging de hele zaak weer in 

lockdown. In januari werd die weer opgehe-

ven en verdwenen ook andere maatregelen  

rap. Er bleken zes avonden gemist. Besloten 

werd om de competitie tot eind februari te 

laten duren zodat er weer vier avonden 

bijkwamen. Johan Metz en Roland Wastiaux 

namen vroeg de leiding, maar de meest op-  

 

allende spelers in de top waren de ex-Es’ 80-

crack Willem Vrijbloed en oud-Pionees Léon 

de Zwart. Helaas lieten ze het na een paar 

weken weer afweten. Vanaf ronde 10 nam 

Constantijn Dekker de kop over en stond die 

niet meer af. 

 

     Voorjaarscompetitie 

De voorjaarscompetitie liep van maart tot en 

met juni, dus een maand opgeschoven ten 

opzichte van de traditie. Na het (al dan niet 

voorlopige) einde van de coronapandemie 

kwam een ongekende stroom van nieuwe 

leden op gang. Frank Steensma en Pieter 

Kok namen deze keer vroeg de leiding. Het 

bleef lange tijd nogal druk aan de top, met 

onder andere Jacques Koolstra, Rob van 

Slooten, Ric Wieringa en Rudolf van Velden 

op al dan niet gedeelde eerste plaats. Tegen 

het einde leek Casper Dekker op zijn eerste 

titel af te gaan, maar broer Constantijn haal-

de hem net in. Constantijn werd daarmee in 

één moeite clubkampioen.            

                                                   Harrie Boom 



 

 

Najaarscompetitie 2021 

De eindstand: 

  Pnt TPR 

1 Constantijn Dekker 12½ 1902 

2 Roland Wastiaux 12  1906 

3 Dick van der Eijk 10½ 1863 

4 Rudolf van Velden 10  1776 

5 Casper Dekker 9½ 1680 

6 Rob van Slooten 9½ 1696 

7 Raf Tjong-Akiet 9  1537 

8 Johan Metz 9  1602 

9 Eugen Merkul 9  1625 

10 Henk Enserink 9  1650 

11 Pieter Kok 9  1548 

12 Harrie Boom 9  1623 

13 Alfred Vellekoop 9  1520 

14 Willem Vrijbloed 8½ 1831 

15 Frank Steensma 8½ 1609 

16 Henk Plantfeber 8½ 1423 

17 Jacques Koolstra 8  1457 

18 Mart Ran 8  1493 

19 Frans Kerkhoff 8  1543 

20 Peter Stolp 8  1336 

21 Jos Hillebrand 7½ 1423 

22 Raymond Dernier 7½ 1492 

23 Hans Looman 7½ 1315 

24 Robert Schalekamp 7½ 1410 

25 Tom Kooij 7½ 1292 

26 Mick Vaassen 7½ 1377 

27 Daniël Graafsma 7  1365 

28 Meindert Hofman 7  1466 

29 Léon de Zwart 6½ 2025 

30 Jaap de Kreek 6½ 1320 

31 Jan Koolstra 6½ 1337 

32 Carin Giesen 6  1179 

33 Cor Bergveld 6  1400 

34 Tim van Daalen 5½ 1795 

35 Peter de Haan 5½ 1201 

36 Ric Wieringa 5  1656 

37 Søren Brinck Knudstorp 5  1614 

38 Michael Jay 5  1085 

39 Jos Kraay 4½ 1143 

40 Ron van Leeuwen 4  1610 

41 Andrew Fish 4  1406 

42 David van Rosmalen 4  1326 

43 Rob Ansink 4  1154 

44 Wouter van Kooten 4  1310 

45 Storm van den Berg 3½ 1248 

46 Martha van den Berg 1  544 

 
 
 
 

 

Voorjaarscompetitie 2021 
De eindstand: 

  Pnt TPR 

1 Constantijn Dekker 12½ 1872 

2 Dick van der Eijk 11½ 1987 

3 Casper Dekker 11½ 1796 

4 Rudolf van Velden 11  1780 

5 Henk Enserink 10  1602 

6 Johan Metz 10  1667 

7 Mart Ran 10  1600 

8 Raf Tjong-Akiet 10  1637 

9 Pieter Kok 10  1620 

10 Raymond Dernier 9½ 1561 

11 Roland Wastiaux 9½ 1628 

12 Frans Kerkhoff 9½ 1533 

13 Ric Wieringa 9  1679 

14 Harrie Boom 9  1435 

15 Daniël Graafsma 8½ 1543 

16 Rob van Slooten 8½ 1678 

17 Alfred Vellekoop 8½ 1535 

18 Frank Steensma 8½ 1496 

19 Midas Smit 8½ 1397 

20 Arthur Khalimkhoev 8  1564 

21 Robert Schalekamp 8  1306 

22 Cor Bergveld 8  1416 

23 Henk Plantfeber 8  1349 

24 Meindert Hofman 8  1507 

25 Timo van der Vliet 8  1370 

26 Mick Vaassen 8  1481 

27 Andrew Fish 8  1427 

28 Peter Stolp 8  1481 

29 Ad Mank 7½ 1662 

30 Jacques Koolstra 7½ 1644 

31 Hans Looman 7½ 1302 

32 Jos Hillebrand 7½ 1280 

33 Tibo Rushbrooke 7  1701 

34 Samuel Nyaku 7  1564 

35 Ron Admiraal 7  1471 

36 Tom Kooij 7  1192 

37 Merijn Huiskes 6  1412 

38 Rens Vonk 6  1453 

39 Jan Koolstra 6  1390 

40 Boris Smit 6  1247 

41 Jos Kraay 6  1157 

42 Jaap de Kreek 5½ 1339 

43 Wouter van Kooten 5  1222 

44 Carin Giesen 5  1123 

45 Peter de Haan 5  1163 

46 Joël Happé 5  1069 

47 Michael Jay 5  1014 

48 Raymond Altman 4½ 1318 

49 Rob Ansink 4½ 1084 

50 Martha van den Berg 2½ 709 



 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering EsPion 
20 september 2021

 
Aanwezig: 
 Willem Alpherts, Raymond Altman, Rob 
Ansink, Harrie Boom, Constantijn Dekker, 
Dick van der Eijk, Henk Enserink, Daniël 
Graafsma, Jos Hillebrand, Meindert 
Hofman, Michael Jay, Frans Kerkhoff, 
Pieter Kok, Tom Kooij, Jacques Koolstra, 
Jan Koolstra, Wouter van Kooten, Jos 
Kraay, Jaap de Kreek, Hans Looman, Johan 
Metz, Frank Steensma, Raf Tjong-Akiet, 
Alfred Vellekoop, Roland Wastiaux, Ric 
Wieringa  (totaal 26) 
 
Afwezig met bericht: 
Carin Giesen, Ad Mank, Roald Vos, Cor 
Bergveld en Eugen Merkul. 
 

 
 

met een minuut stilte. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Machtiging van Cor Bergveld aan Rob 
Schalekamp, Roald Vos, Ad Mank en Carin 
Giesen aan Harrie Boom en Eugen Merkul 
aan Johan Metz. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering  
    2020 
Jaap vraagt of er nog iets met de verzekering 
is gebeurd.  
     Henk antwoordt dat de standaardverze-
kering van de KNSB is verhoogd van 500 
naar 4.000 Euro. De notulen worden verder 
goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Jaarverslag intern wedstrijdleider 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Jaarverslag penningmeester  
Johan vraagt of alle financiële stukken voor-
taan digitaal kunnen worden verspreid. Het 
bestuur stemt hiermee in. 
     Henk licht toe: SGA-afdracht is minder 
omdat SGA wegens de pandemie geen 
contributie heeft geheven. De 
kantoorkosten zijn hoger wegens de 
noodzaak BZN per post te versturen.  
     Johan stelt voor de portokosten van 
BZN apart te melden. Henk zegt toe dit te 
doen. 
 
 

 
7. Verslag kascommissie 
Constantijn deelt in de gebruikelijke bewoor-
dingen mee dat de kascommissie, bestaande 
uit Frank Steensma en hemzelf, heeft gecon-
stateerd dat het financiële verslag geheel in 
orde is en stelt voor de penningmeester de-
charge te verlenen over het in het seizoen 
2020-2021 gevoerde beleid. De ALV stemt 
in. 
 
8. Installatie nieuwe kascommissie 
Raymond Altman wordt benoemd tot lid 
van de kascommissie, naast Frank Steensma. 
 
9. Begroting 2021 – 2022 
Er worden vragen gesteld over de reserve-
ring voor het jubileum. Henk en Ric leggen 
uit waar de schattingen op gebaseerd zijn en 
dat het maken van een reservering in plaats 
van het toekennen aan het jaar waarin het ju-
bileum plaatsvindt een kwestie van smaak is. 
     Johan stelt de traditionele vraagt of het 
clubblad niet digitaal verstuurd kan worden. 
Jaap antwoordt even traditioneel dat wie dat 
wil het aan kan geven bij de redactie. 
     Johan vraagt waarom een tekort van 780 
Euro wordt begroot en Jaap in het verlengde 
daarvan of de contributie niet omhoog moet.   
     Henk antwoordt dat er nog veel ondui-
delijk is, met name hoeveel de afdracht aan 
de KNSB gaat stijgen als gevolg van het feit 
dat de KNSB btw-plichtig wordt. Hij heeft 
het meest negatieve scenario berekend en wil 
volgend jaar kijken of aanpassing van de 
contributie nodig is. 
     De begroting wordt verder goedgekeurd. 
 
10. Barbeheer 

                                     
Er zal een kleine groep worden samengesteld 
die roulerend de bediening doet. 
 
11. Coronamaatregelen 
Ric legt uit dat een aantal dagen na de verga-
dering het voorschrift van de anderhalve me-
ter zal verdwijnen. Voor zover het bestuur 
weet heeft het gebouw tijdens de speelavond 
geen horecafunctie en is een CTB (Corona 
Toegangs Bewijs) niet nodig. 
 
12. BZN  
Henk vertelt dat Jaap na het vertrek van 
Tom de redactie wil blijven doen, maar dat 
hij wel een aantal vaste scribenten wil 
hebben die copy aanleveren. Raf, Robert en 
Jos Kraay hebben zich hiervoor gemeld. 

1. Opening door de 
voorzitter 
Ric opent om 20:15 
de vergadering.  
     Hij staat even stil 
bij het overlijden van 
oud-leden Geert  
Renkema en Tony 
Wagenaar.  
     Onze overleden 
schaakvrienden 
worden herdacht 
met een minuut 
stilte. 
 

 

Roland zet uiteen dat 
sinds de heropening 
van het gebouw de  
bar vooral door het 
bestuur is gedaan.      
     Het bestuur wil dit 
veranderen. De bar zal 
open zijn van 20:00 
tot 20:15, van 22:00 
tot 22:15 en na 23:00. 

 



 

 

     Henk zet Tom even in het zonnetje en 
overhandigt hem een attentie als dank voor 
zijn redactionele bezigheden. 
 
13. Voorstel samenvoeging groepen in 
interne competitie 
Johan ligt het voorstel toe. Het komt erop 
neer dat onder andere wegens de te ver-
wachten terugloop in de opkomst het beter 
is althans de najaarscompetitie van dit sei-
zoen in één groep te spelen.  
     Het bestuur voegt daaraan toe dat als 
rond december/januari blijkt dat er gemid-
deld minder dan 30 spelers zijn ook de 
voorjaarscompetitie in één groep wordt 
gespeeld, anders wordt een inventarisatie ge-
daan naar de mening van de leden. 
     Het voorstel wordt met vrijwel algemene 
stemmen aangenomen. 
 

 
     Voor het tweede viertal zal het mogelijk 
nodig zijn dat iemand van buiten het team 
bereid is voor een auto te zorgen. Tom en 
Jaap bieden zich aan. 
     Harrie geeft aan dat in de externe compe-
titie bij een aantal clubs wel een CTB vereist 
is. 
 
15. Kees Besselink 1.c4 toernooi 
Henk vertelt dat het toernooi 21 november 
plaats zal vinden in de eigen locatie. We kun-
nen ook een bovenzaal gebruiken. 
Voorlopig houden we het op 40 deelnemers. 
Mogelijk is er wel een CTB nodig. 
 
16. Wijnwedstrijd 
Ric gaat potentiële organisatoren benaderen. 
 
17. Prijsuitreiking  
Roland reikt de prijzen uit: 
 

Online rapidcompetitie  
Tim van Daalen 
 

Online snelschaakcompetitie  
Constantijn Dekker 
 

Zomercompetitie 
Hans Looman 
 

Snelschaaktoernooi groep A 
 Johan Metz 
 

Snelschaaktoernooi groep B 
Constantijn Dekker 
 

Snelschaaktoernooi groep C 
Jaap de Kreek 
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Ens Eindspelrubriek 8 

 

 
 

Een hele vergaderavond praten ? Daar hoort 

toch op z’n minst het oplossen van een 

probleem bij. Deze is uit 1926. De maker is 

Viktor Bron. En wie de goede man niet kent, 

kan altijd proberen daar achter te komen via 

bijvoorbeeld Google. 

     Wit speelt en redt het vege lijf.  
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Hoog tijd 
 

Nu vijftig procent van het bestuur van 

EsPion uit gepensioneerden bestaat, en de 

andere helft de pensioendatum al redelijk 

nadert, is het zo langzamer hand hoog tijd 

dat de vereniging zichzelf opnieuw uitvindt.   

     Dit vanzelfsprekend met alle respect 

voor de oude getrouwe gepensioneerden, de 

oudjes doen het nog best., dank, dank, 

driewerf dank. Maar ideeën en de invulling 

daarvan uit en door de jongere regionen 

houdt de club nu enmaal levendig. 

     Zo, dat waren zomaar een heleboel 

deftige woorden om te zeggen: Hup Casper 

en Johan. Zet ’m op. 

Passant 
 

 
 

14. Externe  
competitie 
Henk laat weten dat 
EsPion het komend 
seizoen met één 
achttal in de KNSB-
competitie zal uit-
komen en met twee 
achttallen en twee 
viertallen in de 
SGA-competitie.  

18. Rondvraag 
Jos Kraay wil graag  
dat het speeltempo  
bij het snelschaken 
naar 10 minuten gaat. 
 
19. Sluiting 
Rond 22:30 sluit Ric 
de vergadering. 

 

            Harrie Boom 



 

 

 

 

 
 
 
 

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, 0640 – 47 42 83 

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 

 

               

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

                

Om in te vullen 
 

Kom je niet naar de Algemene Ledenvergadering ? 

Kom dan toch. Via een volmacht.  

Want ook jouw stem mag gehoord worden, 

ook jouw mening telt. Draag je stem en je stemrecht  

over aan een ander lid van EsPion. 

Gebruik de volmacht. Vul ’m in. Scheur ’m uit. Geef ’m door.  

En zeg erbij dat die ander deze volmacht  

vóór het begin van de vergadering aan de secretaris geeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie, wat en waar 

                                             EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.amsterdam 

 
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 2022 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen. 

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

 
Handtekening 
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Lieve kinderen 

 

Ledenvergadering ? Ik heb in mijn leven veel 

vergaderingen meegemaakt. Vooral veel 

omroepvergaderingen. Die liepen niet allemaal blij en 

vrolijk tot een voorspoedig einde.  

     Zo heb ik in de jaren zestig deel mogen uitmaken 

van een wekelijkse KROvergadering.  Daarin werd de 

stand van zaken rond de eigen producties en de 

aankopen bepraat. Het was een soort Vierschaar, met 

vertegenwoordigers van de tv, de radio, de bladen en de 

chef produkties. Van de laatste kreeg ik dan te horen 

hoeveel minuten en seconden alle programma’s op dat 

moment duurden.  

     De week erna was alles drastisch veranderd. Ik 

schreef dat keer op keer keurig op en gaf het door aan 

mijn collega’s bij de andere omroepen. Er was nog geen 

reclame en er waren maar twee kanalen voor de 

Nederlandse omroep. Toch was er altijd heibel over 

KRO-programma’s die langer bleken dan voorzien. 

Dat leverde onveranderlijk boze brieven op. De schuld 

daarvan werd in de schoenen geschoven van de chef 

producties.  

     Chef productie, dat bleek een verraderlijk baantje, 

misschien niet door de brieven, wel door de kritiek 

erin. Toch duurde het nog een half jaar voordat de 

Vierschaar werd opgedoekt. Het werk werd 

overgenomen door het Centraal Bureau van de 

Omroep. Bij mijn weten doen ze daar nog steeds 

hetzelfde. 

     Ook heb ik talloze redactievergaderingen 

meegemaakt. Wij publiceerden een weekblad, en 

daarover moest natuurlijk iedere week worden 

vergaderd. De hoofdredacteur zat de bijeenkomst voor 

en probeerde iedereen gelijk te geven. Dat lukte zelden.  

     In die jaren was het grootste probleem of we een 

katholiek weekblad waren of een algemeen blad. 

Vooral rond pasen en kerstmis liepen de 

misverstanden hoog op. Moesten de voorpagina’s 

worden opgefleurd met een zonnig boerenmeisje of 

moesten we een bijbels drama in beeld brengen.  

Aan het huidige programmanblad te zien heeft de 

laatste visie gewonnen. 

     Ik ben ook nog een half jaaartje vice-voorzitter van 

de Ondernemingsraad geweest. Zolang de voorzitter 

niet ziek was bleek dat een leuk baantje. Bijna 

iedereen in het bedrijf wilde wel informatie geven, 

behalve de directie.    

     Ik herinner me dat ik een keer de vergadering 

leidde bij ontstentenis van de echte voorzitter. Aan de 

directeur plannning vroeg ik wat er waar was van het 

gerucht dat 55-plussers vervroegd met pensioen zouden 

worden gestuurd. “Daarvan is geen woord waar,” 

repliceerde de directeur. Een half jaar later was ik 

ontslagen. Met een goed pensioen, 

dat weer wel.  

Wouter van Kooten 

 


