
    

 

Blad 
 
Van schaakvereniging EsPion  

#1 

 
 

November 2022 

 

 

Eindspelrubriek  

Slechts vijf figuren 
op het bord.  
Dat moet toch  
te doen zijn… 

Peter Stolp: 

‘Een keer  
clubkampioen 
worden zou 
gaaf zijn ‘ 

En ve rde r  o .a .  i n  B la d  #1:  

Tom-Tom 

En toch nog  
verdwaald 

3D-schaak 

Mijn collega werd  
bijna krankzinnig 

PIETER! PIETER! JE HEBT EEN PRIJS! 

De ene prijswinnaar is de 
andere niet. Terwijl Groot-
meester Dimitri Reinderman 
al geroutineerd klaar stond 
om zijn envelop op te halen 
duurde het even voordat  
onze eigen Pieter Kok door 
had waarom alle aandacht 
naar hem uit ging. Vol verba-
zing nam hij de derde prijs 
van groep B in ontvangst. 

Op zondag 20 november werd voor de 28e keer het 
Kees Besselinktoernooi gehouden. Uiteraard weer 
met de vaste beginzet 1. c4. De 45 deelnemers 
maakten er een leuke dag vol schaakvertier van. 
Lees er alles over in deze eerste editie van Blad! 
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Bestuur  

Voorzitter   

Ric Wieringa   

06-22450620   

voorzitter@espion.nl 

 

Extern wedstrijdleider 

Johan Metz 

06-27445911 

extern@espion.nl 

 

Algemeen bestuurslid 

Casper Dekker 

06-41751540 

bestuurslid@espion.nl 

 

Secretaris & 

Intern wedstrijdleider 

Harrie Boom 

06-33751888 

secretaris@espion.nl 

intern@espion.nl 

 

Penningmeester 

Henk Enserink 

06-33187809 

penningmeester@espion.nl 

IBAN: NL43INGB0006528413  

 

Bijzonderheden agenda  

 

ma 5 december  We schaken gewoon (Sinterklaas)  

ma 26 december Geen schaken (Tweede kerstdag) 

ma 2 januari   Wijnwedstrijd 

ma 30 januari  Laatste ronde Najaarscompetitie 

ma 6 februari  Eerste ronde Voorjaarscompetitie 
Kijk voor de volledige en actuele agenda op espion.nl  

 

Jouw bijdrage ook in Blad? Heel graag!  

Stuur het naar extern@espion.nl  

 Aan/afmelden interne competitie:  

Mail afmelden@espion.nl (tot 18u)  

Bel 06-18713822 (tot 19.55) 

Of in de zaal (tot 19.55) 
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 Van de bestuurstafel 
Door Ric Wieringa 
 
Sinds de ledenvergadering van afgelopen september zijn er door het 
bestuur op een flink aantal gebieden acties uitgezet. Sommige vooral 
achter de schermen, andere zaken zijn met behulp van leden voort-
varend opgepakt.  
 
Een goed voorbeeld is de materiaalactie van 15 oktober. We hebben 
nu opgeruimde en gesorteerde spellen voor boven (extern) en bene-
den (intern). Het reservemateriaal is boven opgeslagen voor inzet in 
bijvoorbeeld een buitenevenement. Dat zijn met name de kunststof 
stukken en de wat oudere borden. 
 
Iets anders concreets is de eerste proef-editie van het clubblad wat 
voor u ligt. Nu nog even met als titel ‘Blad’ maar als er goede sugges-
ties zijn voor een andere naam horen we dat graag. In februari  
hopen we het tweede nummer uit te brengen waarna we gaan  
evalueren of een papieren clubblad op regelmatige basis haalbaar en 
realistisch is. We ontvangen graag feedback en naamsuggesties, deze  
kunnen doorgegeven worden aan Johan.  
 
Een paar functies binnen het bestuur worden wellicht nog herver-
deeld. De externe wedstrijdleiding is inmiddels naar Johan gegaan en 
Casper is zich aan het inwerken bij Harrie om hem te assisteren bij de 
indeling van de interne competitie. Op de pagina hiernaast staat de 
huidige verdeling van de bestuursposten. 
 
Achter de schermen zijn we bezig met initiatieven voor Young EsPion 
en schaaktrainingen. We hopen daar op korte termijn meer over te 
kunnen delen. 
 
Het barbeheer heeft ook de volle aandacht van het bestuur; als de 
vrijwilligers Kim, Suus en Dennis een keertje niet kunnen is er als 
back-up een bardienstlijst om de bar door onze eigen leden te kun-
nen draaien. Meer liefhebbers kunnen we altijd gebruiken. Meld je 
daarvoor bij Henk. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
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 Kees Besselinktoernooi 2022: Veni Vidi Dimitri! 
Door Henk Enserink 

 
Hij kwam, hij zag, hij won.  
Dimitri Reinderman schreef de 
28e editie van het Kees Besse-
link c4 toernooi op zijn naam en 
kwam zo in een mooi rijtje met 
winnaars terecht. Een remise in 
de laatste ronde volstond voor 
hem om Rembrandt Bruil achter 
zich te houden. Opvallend was 
dat strijdlust door de 45 deelne-
mers moeiteloos gecombineerd 
werd met een blijmoedige  
toernooi-instelling.  
 
Debuterend wedstrijdleider Johan, die zich uren had bekwaamd in het  
vaardig toevoegen van twee minuten bedenktijd aan een benadeelde 
partij, had zich die moeite kunnen besparen. Men kwam, men zag, 
men verloor, men nam een patatje. Men won, men nam een biertje. 
Zo gaat dat bij EsPion.  
 
Mindere goden waren tussen de partijen aan het spelen of analyseren 
met gekende cracks. Zo gaat dat bij EsPion. Naamgever Kees  
Besselink zou er met genoegen naar hebben gekeken. 

 
Twee deelnemers namen hun  
zoon mee, waarbij altijd de vraag 
is of ze nog tegen hen opgewas-
sen zijn. Chris Rensink ging die 
confrontatie met Max uit de weg 
door voor de A-groep te kiezen.  
In de B-groep bleef de vraag ook 
onbeantwoord omdat zowel  
Raymond als Ricky Altman 4,5 
punten haalden. Vader en zoon 
samen, zo kan dat bij EsPion. 
 

De ceremoniemeester feliciteert  
winnaar Dimitri Reinderman. 

Vader en zoon Altman.  
Zelfde score, zelfde denkpose. 
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Er waren vijf mensen die  
deze dag enkel goede zetten 
produceerden. Te weten:  
Levente Vervoort die de B 
groep won met de maximale 
score van 7 uit 7!  
 
Verder bleven ook de drie 
vrijwilligers van de speeltuin-
vereniging die een fantas-
tisch uitgeruste bar soepel 
draaiend hielden Foutloos. 
Evenals de indeler, voor de  
28e keer, Harrie. 

In de A-groep werden Manuel 
Bosboom en Aran Köhler gedeeld 
derde. In de B-groep waren  
EsPionezen Raymond Dernier en 
Pieter Kok succesvol met een 
tweede en derde plaats. Of c4 
een deugdelijke opening is? Je 
hebt een jaar de tijd je daarin te 
bekwamen en je kunsten te  
tonen op het 29e Kees Besselink 
c4 toernooi in 2023.  
 
Graag tot ziens! 

Ons eigen C4-kanon Dick nestelde  
zich halverwege het toernooi even  

tussen de grote jongens. 

Het voordeel van indelen: Tijdens de 
partijen heb je de bar voor jezelf.  
Harrie deed zich te goed aan de  

rijkelijk belegde broodjes. 
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C4 op Lichess 

Drie dagen voor het Kees Besselinktoernooi  
gingen Constantijn, Henk E., Johan, Peter S.,  
Robert en Tom op Lichess met 1. c4 alvast de 
strijd met elkaar aan. Om op te warmen. 

Of de vier heren die zondag meespeelden in het 
voordeel waren? Ach, ze hebben zich vermaakt. 

Brrr… 

Sommige deelnemers hadden 
toch een kritische noot. Het was 
wat koud in de zaal.  

Hans hield daarom de hele  
middag z’n dikke winterjas aan. 
En hij was niet de enige. 

Van 0 tot 2542 

Dat er spelers van verschillend niveau meededen is nogal een under-
statement. Van ratinglozen tot GM Reinderman. Een van de spelers 
die zich inschreef zonder rating won de B-groep, Levente Vervoort. 
Volgend jaar is hij weer van harte welkom, in de A-groep. 

Groep A     

10e Tibo Rushbrooke  3½ 

12e Dick v/d Eijk   3 

14e Henk Enserink  3 

16e Ric Wieringa   2½ 

17e Roland Wastiaux  2½ 

 

Groep B     

2e Raymond Dernier  5½ 

3e Pieter Kok   5 

4e Alfred Vellekoop  4½ 

5e Raymond Altman  4½ 

7e Jacques Koolstra  4 

10e Mart Ran   4 

11e Frans Kerkhoff  4 

12e Eugen Merkul  3½ 

13e Robert Schalekamp  3½ 

16e Henk Plantfeber  3½ 

17e Hans Looman  3 

18e Peter Stolp   3 

23e Tom Kooij   2 

25e Jos Kraaij   2 

26e Michael Jay   1 
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Interne competitie 

Door Harrie Boom 
 
Op de ledenvergadering is besloten om de competities voortaan in 
één groep te spelen, maar voor het verdelen van de prijzen wel drie 
ratinggroepen te hanteren. Bij het begin van de Najaarscompetitie 
telde EsPion 60 leden dus een verdeling in groepen van 20 lag voor 
de hand. Dat leidde tot groep A (rating hoger dan 1635), groep B 
(rating van 1440 tot 1635) en groep C (rating lager dan 1440).  
 
Op de site worden de groepen weergegeven met kleuren. Groep A is 
zwart, groep B was aanvankelijk blauw en groep C is groen. De im-
mer kritische Johan vond zwart en blauw teveel op elkaar lijken. 
Groep B werd veranderd in fuchsia. Dat was duidelijk genoeg, maar 
volgens de immer kritische Mick ook foeilelijk. Er wordt nog gezocht 
naar de ideale combinatie. 
 
De kleuren geven wel een indicatie wie goed dan wel minder goed 
bezig is. Zo staan na negen ronden een aantal van de ‘usual suspects’ 
in de top 10, maar ook nieuwkomer Leon Huijser. Wie flink naar  
beneden kijkt zal zich afvragen wat Harrie aan het doen is. Niet veel 
goeds, hou het daar maar op.  
 
Beter nieuws over de interne wedstrijdleiding is dat Casper ‘in oplei-
ding’ is om vervangend wedstrijdleider te worden, zodat u binnenkort 
af en toe eens een andere kop achter de laptop ziet.  
 
Verder mochten we als nieuw lid Christiaan verwelkomen. Monika, 
Aeron en Jarik voegen zich daar wellicht bij als het ze bevalt op onze 
club. Daarentegen heeft Meindert zijn lidmaatschap opgezegd. 
 
De top 5 per groep na ronde 9 van 17, gespeeld op 21 november: 

Groep A 

1. Casper 

2. Johan 

3. Dick 

4. Henk E. 

5. Constantijn 

 

7 

6½ 

6½ 

6½ 

6½ 

 Groep C 

1. Robert 

2. Mick 

3. Peter S. 

4. Boris 

5. Tom 

 

4½ 

4½ 

4½ 

4½ 

4½ 

 Groep B 

1. Mart 

2. Leon H. 

3. Pieter K. 

4. Samuel 

5. Ron A. 

 

6½ 

5½ 

5½ 

5 

5 



8  

 

Externe competitie 

Door Johan Metz 
 
In het seizoen 2022/23 heeft EsPion één team in de landelijke KNSB-
competitie op zaterdag. De SGA-vertegenwoordiging bestaat dit jaar 
uit drie achttallen, een viertal en twee cupteams. Een overzicht:  
 
EsPion 1 - KNSB Klasse 5F 
Begin oktober verrichte het KNSB-team de aftrap van het nieuwe  
externe seizoen. Het trof in het Bilderdijkpark een jeugdig Amsterdam 
West 3 waar het kordaat mee afrekende. De wedstrijd tegen Moira-
Domtoren 2 kwam net te laat om nog mee te nemen in dit blad. 

 Amsterdam West 3 - EsPion 1 2 - 6   
 EsPion 1 - Moira-Domtoren 2  26 nov  
 Zwart op Wit 1 - EsPion 1  17 dec   
 EsPion 1 - VAS 4    11 feb   
 
EsPion 1 - SGA Klasse 1B 
Het andere vlaggenschip begon minder goed. Na twee zware nederla-
gen bungelt het onderaan en moet het flink aan de bak om binnen-
boord te blijven in de 1e klasse. Constantijn brengt in dit blad verslag 
uit over het verlies tegen Amsterdam West 2. 

 VAS 2 - EsPion 1     6½ - 1½   
 EsPion 1 - Amsterdam West 2 1½ - 6½   
 Amsterdam West 4 - EsPion 1 15 dec    
 Volewijckers 1 - EsPion 1  8 feb 
 
EsPion 2 - SGA Klasse 3A 
Na de degradatie speelt het tweede in de 3e klasse met de ambitie het 
verblijf daar te beperken tot één jaar. Eerste horde VAS 5 wilde in het 
bovenzaaltje niet meewerken en leek lang op weg naar de zege. Tim 
en Pieter Pelleboer capituleerden niet en beperkten in blessuretijd de 
schade tot 4-4. Het bezoek van Zwart op Wit 1 had een betere afloop. 
Lees het verslag van Frans voor alle details. 

 EsPion 2 - VAS 5    4 - 4    
 EsPion 2 - Zwart op Wit 1  5 - 3    
 Caïssa 6 - EsPion 2   6 dec  
 EsPion 2 - Amsterdam West 7 30 jan 
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EsPion 3 - SGA Klasse 3B 
In deze poule spelen vier ploegen waardoor iedereen elkaar zowel uit 
als thuis treft. Eerste opponent Fischer 2 kwam met slechts zes spe-
lers naar ons speeltuingebouw maar ging er wel met de winst van-
door. In de tweede ronde kwam Amsterdam West 8 wel voltallig op 
bezoek. Halverwege de avond leken de krachtsverhoudingen dicht bij 
elkaar te liggen maar uiteindelijk hielden de onzen flink huis. Slechts 
drie halfjes werden aan de tegenstander gelaten. 

 EsPion 3 - Fischer 2   3½ - 4½  
 EsPion 3 - Amsterdam West 8 6½ - 1½ 
 Pegasus 2 - EsPion 3   10 jan 
 Fischer 2 - EsPion 3   15 feb  
 
EsPion 4 - SGA Viertallen 
Vorig seizoen werd de viertallencompetitie (als EsPion 3) overtuigend 
gewonnen maar nu ging het voor de mannen van captain Tom met-
een mis tegen TOG. Het leverde wel genoeg materiaal op voor een 
fraai verslag. Er doen dit seizoen slechts vijf ploegen mee in de vier-
tallencompetitie dus ook hier een dubbelrondig programma.  

 TOG 1 - EsPion 4    3 - 1   
 EsPion 4 - Weesp 1   28 nov   
 Almere 2 - EsPion 4   19 dec 
 Oosten-Toren 3 - EsPion 4  2 mrt    
 
SGA Zilveren cup (< 1900) 
Van de zeventien deelnemers trof EsPion het niet bij de loting, het 
moest naar Diemen voor een plekje bij de laatste zestien. Dat lukte 
niet. Tegenstander Oosten-Toren vermomde zich als de Kozakken 
Boys en liet ons team met slechts een half bordpunt (voor Roland) 
huiswaarts keren. Helaas! 

 Oosten-Toren - EsPion    3½ - ½ 
 
SGA Bronzen cup (< 1600) 
Het bekersucces moet dit jaar dus van het bronzen team komen. De 
loting was gunstig, het mocht de eerste ronde overslaan. Het eerste 
optreden is meteen in de kwartfinale, thuis tegen VAS. 

 EsPion - VAS    28 nov 

Bijgewerkt t/m 21 nov. Actuele rangen en standen: espion.nl/extern  
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TOG 1 vs. EsPion 4: TomTom en toch verdwaald 

Door Tom Kooij 
 
Dovenschaakclub TOG speelt zijn externe wedstrijden tegenwoordig 
op IJburg. Mijn TomTom stuurde me naar de Piet Heintunnel. Die is al 
een jaar dicht. Tom wist dat eigenlijk wel, TomTom niet. Tom wist 
niet goed hoe de route verlegd moest worden. Copiloot Cor wel. Dus 
kwamen we veilig aan bij ons meeting Point. Jaap de Kreek reed via 
de ring Oost, Peter Stolp was de verstandigste en kwam met het OV. 
Jaap en Peter waren dus het snelst bij De Gouden Kom. Niet ver-
dwaald dus. Het eten was daar klassiek Chinees en erg goed. De be-
diening voortreffelijk en vriendelijk. De kok snel. Geen klagen dus. 
 
Ondanks dat er een Tom-Tom op het pro-
gramma stond, verdwaalden we figuurlijk wel 
in onze strijd tegen Tot Ons Genoegen. Goeie 
naam. Het werd hún genoegen, niet het onze. 
Bij ontstentenis van Marcel Kusse (met 
schaakpensioen?) en Robert Schalekamp 
(neemt deel aan het Open Zwitserse Kampi-
oenschap Jodelen) moest er iemand geofferd 
worden: Cor  Bergveld (1446) nam die rol op 
zich en werd aan het kopbord kop van Jut. 
Met wit ging Cor voortvarend aan de slag. 
 
Toch kreeg Jan van der Plas (1609) langzaam maar zeker een veilige 
stelling en toen plots het zwarte paard op d2 een toren en de dame 
aanviel ging er bij Cor een kwaliteit verloren. Jan vervolgde zorgvul-
dig. Cor probeerde ijzer met handen te breken. Dat ging niet. Er ging 
nog een wit stuk in het doosje en kort daarop vroeg of hij mocht  
opgeven. Dat heb ik hem genadiglijk toegestaan. Maar een diagram 
zit er helaas niet in, ik zag het links van mij wel gebeuren, maar ik 
was teveel met mijn eigen partij bezig om de belangrijke standen van 
Cor vs. Jan op mijn harde schijf te zetten.  
 
Kort daarvoor had ook Jaap (1469) de vlag moeten strijken tegen Jan 
Koning (1415). Dus 0-2 achter. Jaap heeft een poos weinig gespeeld 
en vroeg daarom een laag bord. Dat kreeg hij, maar geen tegenstan-
der met een lage rating. 
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Die speelde met Jaap Giouco piano-
nissimo. Nu was Jaap helemaal niet 
van plan om blijvend rustig te zijn. 
Met zijn zet 21. …Pf3 kreeg Jaap 
een vorstelijke aanval die hij op  
koninklijke wijze verprutste. Het eni-
ge waar Jaap nog van kon genieten 
was (en ik citeer Jaap): “de geweldi-
ge blije brede glimlach waarmee 
mijn tegenstander mij zijn vreugde 
vertelde.” 
 
Peter en ik speelden nog. Ik speelde de Tom-Tom, tegen Tom van 
Veen (1261, 42 minder dan ik). Hij speelde goed, wist de valkuilen 
van het Albins tegengambiet keurig te omzeilen, won op zet 11 de 
gambietpion terug, maar probeerde iets te lang Ta8 aan te vallen via 
Pc7. Toen Pc7 eindelijk kon, was de a-pion al opgespeeld en bleek 
Ta7 afdoende verweer. Gevolg was dat wit een ontwikkelingsachter-
stand had (nog niet gerokeerd, op de damevleugel drie verbonden 
zwarte pionnen tegen twee losse witte).  

 
‘Andere’ Tom deed wat hij kon, 
maar kon niet voorkomen dat de  
a-pion verloren ging en de druk over 
de a-, b- en c-lijn toenam. De beslis-
sing viel eigenlijk op zet 37 in deze 
stand. Ik had mijn pluspion geofferd 
voor een aanval en ik speelde Txa3 
en wegens matdreiging via Tb1 kon 
wit niet anders dan 38. Txd3. Na 38. 
…Txd3 stond ik een volle toren voor. 
Even later was het 2-1. 
 

Peter moet het met zijn 1325 opnemen tegen de 1396 van Arthur 
Htarutiunyan. Hij doet dat met groot bravoure en de schijnbare voor-
zichtigheid van zijn tegenstander (vijf van de eerste zes zetten wor-
den met een pion uitgevoerd, waarvan drie naar de zesde rij) lijkt 
hem wat in slaap te hebben gebracht… of was het de overvloedige 
maaltijd van Babi Pangang met spek?

     Lees verder >>>
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  We zullen het nooit echt weten. Wat 
we wél weten (want het voltrok zich 
recht voor onze ogen) is dat Peter net 
f3 had gespeeld om g4 te dekken, dat 
leek hem sterk genoeg. Peter kreeg 
unverfroren Pxf3 voor zijn kiezen. 
 

Dat betekende niet alleen pionverlies, 
maar er volgde een totale instorting 
van Peters stelling. Er ging nog een 
witte dame van het bord en we verlo-
ren met 3-1. We hebben de tegen-
standers gefeliciteerd. Woordeloos. 
 

Escaperoom 
Door Henk Enserink 
 
Je staat niet lekker. En opeens doet zich een kans voor. En je grijpt 
hem. Escaperoom is een etalage voor dergelijke ontsnappingen. 
 
De partij Enserink - Wastiaux van 31/10. Diagram na zet 32 van wit: 
 

Roland is me langzaam aan het  
slopen. Lichess geeft –3 na 32...Te1. 
 
Maar na het gespeelde 32...Lxf2 zit 
er een geintje in de stelling: 33. Pe4! 
Mag niet genomen worden door  
mat op d8. Niet erg diepzinnig, wel  
effectief.  
 
Want na 33…Lg1+ 34.Kh3 Tc2  
wikkelt wit met 35.Pf6+ af naar een 
stelling waarin alleen zwart nog  
fouten kan maken.  
 

Dat deed Roland niet, dus werd het remise tussen de Bodenmaisboys. 
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Drakendoder Henk 

De Kooij-kubus is de trofee voor de speler 
die extern de grootste ratingkloof weet te 
overbruggen. Vorig seizoen veroverde Ro-
bert met 318 punten deze prestigieuze prijs.  

De eerste serieuze gooi dit seizoen is inmiddels gedaan door Henk 
Enserink (1698). Hij versloeg op 14 november Jasper Dekker (1890) 
van Amsterdam West. De lat ligt op 192 punten. 

 

Orde in de chaos  

Dat brachten Frans, Ric, Robert en  
Rudolf onlangs, op een regenachtige 
zaterdagmiddag, in ons materiaal. Alle 
stukken werden zorgvuldig uitgezocht 
en gesorteerd tot complementaire  
spellen.  

We willen het graag netjes houden. 
Daarom aan iedereen het verzoek om 
na afloop van elke partij even goed te 
controleren of alle 32 strijders weer 
compleet zijn. Stop ze terug in het  
zakje en knoop het goed dicht voordat 
je het in de krat legt. Bedankt! 

Contributie 

Een heel jaar schaken voor slechts € 96.  
Dat is ook dit seizoen weer mogelijk bij EsPion. 
Heb je inmiddels betaald? Top!  

Nog niet? Maak het dan snel over: 
NL43 INGB 000 6528 413  
Onder vermelding van contributie 2022/23. 

Anders kan je binnenkort een bezoekje van  
Incassobureau Enserink verwachten... 



14  

 

10 vragen aan… Peter Stolp 

 
1. Hoe heb je het schaken geleerd?  
Toen ik een jaar of acht was heb ik leren schaken van een kennis van 
mijn vader. Daarna heb ik tientallen jaren niet geschaakt. In de jaren 
‘90 ben ik lid geweest van TAL in Osdorp. Ik oefende toen ook veel 
met behulp van schaakboeken. Omdat ik het niet kon combineren 
met mijn werk- en privéleven ben ik na een aantal jaren gestopt.  

 
2. Hoe ben je bij EsPion terecht gekomen? 
In 2018 ben ik bij een buurthuis in Osdorp weer 
gaan schaken en leerde er Pieter Kok kennen. 
Hij stelde voor om eens bij EsPion langs te ko-
men. Ik vond het meteen leuk en gezellig en 
werd lid. Ik hoopte ook competitie te mogen 
spelen. Het schaken vind ik nog steeds erg leuk 
en spannend. Winnen geeft me altijd een kick. 
 
3. Wat zijn andere passies naast schaken? 
Ik ben dol op sport in z’n algemeenheid en kijk 
van alles op TV. Voetbal, tennis, biljarten, scha-

ken, Olympische spelen etc. Zelf fiets ik graag met mijn vrouw op een 
gewone stadsfiets in de omgeving voor een paar uurtjes. Daarnaast 
wandelen we graag in de Waterleidingduinen, IJmuiden en Scheve-
ningen, of zo maar door de buurt. Ook reis ik graag naar allerlei plek-
ken in Duitsland, Oostenrijk en Italië met de auto. Elke dag maken we 
dan een tocht door de omgeving. Helaas heb ik al jaren last van mijn 
knieën dus een berg opklimmen of afdalen is nu minder makkelijk. 
 
4. Hoe woon je en met wie? 
Sinds 1996 woon ik in een rijtjeswoning in Osdorp met mijn vrouw 
Mies, die ook wel eens achter de bar staat op maandag. We hebben 
negen huisdieren, of beter gezegd, tuindieren. In één regenton wo-
nen vijf goudvissen en in een andere drie. Het water gebruiken we 
voor de tuin. De goudvissen eten o.a. de muggenlarven in het stil-
staande water op zodat we geen muggen in de tuin hebben. Verder 
hebben we al jaren één tot drie wilde egels in de tuin. Soms zien we 
ze in de avondschemering rondscharrelen onder de struiken. Ze zijn 
schuw en bevriezen als ik dichtbij kom. 
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5. Favoriete film of boek?  
The Godfather films kan ik blijven kijken. Ook cowboy films en thril-
lers vind ik leuk. Horror films kijk ik nooit. Het boek van de Godfather 
heb ik in één keer uitgelezen. Verder ben ik geen boekenlezer. Ik lees 
veel de kranten en sportnieuws. 
 
6. Waarvoor kan je 's nachts wakker gemaakt worden? 
Hier heb ik over na moeten denken. Eigenlijk voor niks. Alleen als het 
Nederlands voetbalelftal midden in de nacht tijdens een WK zou  
spelen zou ik daar de wekker voor zetten. 
 
7. Liever één overwinning en één nederlaag of twee remises?  
Geen van de twee keuzes. Twee keer winnen is het ultieme doel, 
Daarna komt één winst en één nederlaag en daarna twee remises. 
 
8. Waarover heb je voor het laatst hard gelachen? 
Ik ben laatst naar de musical Aladin geweest. Dat was echt spectacu-
lair, vrolijk en echt grappig. Moest heel veel lachen tijdens de voor-
stelling en als ik er nu aan terug denk wordt ik er weer vrolijk van. 
 
9. Wat is je favoriete plek in Nederland? 
Ik heb niet echt een favoriete plek. Het 
strand in zijn algemeen vind ik wel echt 
geweldig. Het meest ga ik naar de 
stranden van IJmuiden, Scheveningen 
en Zandvoort, het hele jaar door. Soms 
staat er in Amsterdam nauwelijks wind, 
terwijl aan het strand juist hard waait. 
Strandwandelen blijft altijd weer een belevenis. Soms zie je een zee-
hond, dan weer duizenden dode zeesterren, schelpen en soms ook 
helemaal niets. Het turen naar zeeschepen vind ik ook leuk. Tenslotte 
ben ik gepensioneerd scheepsbouwer, dus ik heb wel wat met boten. 
 
10. Tot slot, wat staat er nog op je bucket-list? 
Een bucketlist?! Dat heb ik niet echt. Ik heb geen onmogelijke wen-
sen. Als ik iets wil, dan ga ik kijken of ik het ook echt kan doen. Is het 
haalbaar, dan ga ik ervoor. Is het niet haalbaar, dan laat ik het los. 
Een keer clubkampioen worden zou gaaf zijn maar ik ben realistisch 
genoeg om te weten dat dit niet echt snel zal gebeuren. Hahaha. 
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EsPion 2 vs. Zwart op Wit 1: Sterk optreden! 
Door Frans Kerkhoff 
 
Met iedereen op tijd aanwezig was EsPion 2 gastheer van de nieuwe 
vereniging Zwart op Wit. En wat bleek: voor de tweede keer speelden 
we tegen een team van jongeren, een studentengroep uit West. Zou 
dit een trend geworden zijn in de coronaperiode? Toch eens opletten 
of dit in de bridge- of damwereld ook te zien is. Ze hadden hun eerste 
wedstrijd van dit seizoen gewonnen en wij niet dus het was opletten 
geblazen. Uiteindelijk willen wij graag in het linkerrijtje eindigen. 
 
Omdat ik zelf meespeelde moet ik wat summier zijn. Er was een  
vroege nederlaag van Peter en een snelle winst door Pieter. Naast mij 
zag ik Leon met een toren minder spelen, maar dat deerde hem niet.  
Iedere keer als er een zet was gedaan pakte hij zijn notatieboekje in 
de hand en noteerde de zet, zo ongeveer als een motoragent die een  
verkeersovertreder bekeurt. Een plusremise was het eindresultaat. 
 
Tim leek een levensgevaarlijke stand te hebben met zijn koning mid-
den op het bord. Zijn tegenstander kon met een pion een vork plaat-
sen op dame en koning. Je snapt soms niet hoe iemand dat overleeft. 
Maar het eindspel van dame en een paar pionnen tegen toren en 
paard en iets meer pionnen werd door zijn tegenstander remise gege-
ven. Dan was er nog Ric die een wat te ver staande toren terug haal-
de voor de verdediging. Onderweg kwam die toren nog de koning van 
de tegenstander tegen. Weet je wat hij dacht: Even schaak geven 
midden op het bord. Verdomd! Laat het nou ook nog mat zijn!  
 
Inmiddels waren de overige partijen in tijdnood terecht gekomen wat 
sommige Zwart-op-Witters ertoe verleidde niet meer te noteren. Dat 
was ook in mijn partij het geval dus was ik blij dat Henk riep dat er 
genoteerd moest blijven worden. Hij had nog kunnen toevoegen dat 
als je club Zwart op Wit heet je helemaal moet blijven noteren. Het 
was verder wel een sportieve ontmoeting. Ik overleefde de tijdnoodfa-
se en kon doorbreken met een van de laatste pionnen. Dezelfde ver-
houding was te zien bij Johan. Als hij zich niet gek liet maken zou hij 
winnen. En hij won ook, niet helemaal zonder problemen, maar toch. 
Ik was opgelucht toen hij koos voor de verbonden vrijpion hoewel hij 
daarvoor zijn paard naar de rand van het bord moest spelen.  
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Bij Mart was de verhouding juist omgekeerd: het oogde ongeveer ge-
lijk, maar zijn koning werd door een op de g-lijn geplaatste toren af-
gehouden van deelname aan het eindspel. Maar hij heeft het lang vol-
gehouden. Conclusie: een 5-3 overwinning en daar viel niet veel op af 
te dingen. 

Swindle 
Door Robert Schalekamp 
 
Volgens het woordenboek betekent SWINDLE: knoeien, oplichten, 
zwendelen, frauderen en afzetten. In het schaakspel komt het er  
kortgezegd op neer dat je probeert in een verloren stand via een 
swindle toch nog een remise of in een enkel geval winst te behalen. 

 
Uit het boek ‘The Complete Chess 
Swindle’ (How to safe points from lost 
positions) geschreven door  
David Smerdon en uitgegeven door 
New In Chess, twee voorbeelden:  
 
Het eerste uit een partij Kasparov-
McDonald (1986). Een van de  
zeldzame keren dat Kasparov ‘gets 
swindled’. Wat is fout aan  
Kasparov’s Lxe4? 
 

Het tweede voorbeeld staat in een  
sectie die doet vermoeden dat hier  
alleen ‘gevorderden’ achter komen.  
In vergelijk met het eerste voorbeeld 
laat ik dat aan uw beoordeling… 
 
Ook hier staat een speler duidelijk  
beter en rest de onderliggende partij 
uitsluitend een swindle om resultaat te 
verkrijgen. Enig idee hoe? Uit de partij 
Kholmov-Ehlvest (1983). Wit aan zet. 
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Welkom Christiaan 

 
Mijn naam is Christiaan Smit en ik ben één van de nieuwe leden van 
EsPion. Van jongs af aan heb ik al leren schaken, vooral tegen mijn 
vader, maar we schaakten niet vaak en meestal vond ik het ook niet 
leuk, vooral omdat ik altijd verloor. Vanaf mijn 18e (zo’n 5 jaar gele-
den) heb ik het eigenlijk weer een beetje herontdekt door het online 
te spelen en via video’s op YouTube.  
 
In de loop van de tijd werd ik steeds een beetje beter maar ik miste 
wel enige uitdaging van fysieke tegenstanders. Mijn vader kon ik zo 
onderhand wel eigenlijk altijd verslaan. Vandaar dat ik op het idee 
kwam om me bij een schaakclub aan te sluiten. Ik woon al een tijdje 
in Amsterdam vanwege mijn studie Business Analytics aan de VU, en 
EsPion was voor mij qua afstand een logische keus.  
 
Dus kwam ik op een maandagavond langs om even de sfeer te proe-
ven. Helaas wel verloren, maar dat betekende wel dat ik de uitdaging 
had gevonden die ik zocht. En bovendien vond ik het leuk om even na 
te praten over de partij met anderen met een interesse voor schaken.  
 
Sindsdien ben ik blijven hangen en met wat wisselende resultaten be-
vind ik me respectabel in de middenmoot van de interne competitie. 
Mij zal je dus voorlopig terugzien in de komende rondes of misschien 
wel in een extern toernooi in de toekomst. 

Jos vs. Jos 

In de wedstrijd EsPion 3 - West 8 
speelt Jos Hillebrand met zwart tegen 
Jos Haarsveld. Na wat problemen 
wikkelt hij af naar een toreneindspel. 
Op het promotieveld van de vijande-
lijke randpion parkeert hij z'n koning. 
 
Nog niet mooi genoeg voor onze Jos. 
Hij speelt z’n toren naar f5, doet een 
remise-aanbod en leunt tevreden 
achterover. Dolle boel.  
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EsPion 1 vs. Amsterdam West 2: Dominostenen 

Door Constantijn Dekker 
 

Maandag 14 november maakte het eerste SGA team zich in het  
bovenzaaltje op voor de kraker tegen Amsterdam West 2. Wij waren 
in ons eerste uitduel met 6½-1½ onderuit gegaan bij VAS 2, maar 
tegen Oost of West is thuis spelen het best. Bovendien had onze te-
genstander zich in de eerste ronde geblameerd tegen West 4, dus 
beide teams hadden wat recht te zetten. 
 

In de wetenschap dat ieder (half) bordpunt ertoe doet in de strijd om 
lijfsbehoud in deze loodzware poule, had teamcaptain Roland ter ver-
vanging van de afwezige Tibo een beroep gedaan op oud-basisspeler 
Pieter Pelleboer. Verder was deze ronde Dick er weer bij. Op papier 
hadden wij echter nog steeds een groot ratingnadeel tegen West 2, 
maar ik zeg altijd dat schaken niet gespeeld wordt op papier (hoewel 
dat met geduld, potlood en gum best kan). 
 
Zelf zette ik in de opening al mijn kaarten op een aanval op de dame-
vleugel terwijl mijn tegenstander Iwan Bonoo mij op de koningsvleu-
gel mat probeerde te zetten. Dit levert vaak spannende partijen op.  
 

Na een pionoffer van mijn kant kwamen mijn stukken veelbelovend te 
staan maar het ontvlamde pas echt toen Iwan mij een toren en daar-
na ook nog twee stukken aanbood. Ik nam het materiaal gretig aan 
maar was niet waakzaam genoeg. Na het missen van een vervelend 
schaakje wist Iwan mij nog bijna mat 
te zetten, gelukkig was slechts eeu-
wig schaak mogelijk, remise dus. 
  
Ik laat de stelling waar ik definitief de 
fout in ging als puzzel voor de lezer, 
Iwan geeft met wit via Dc3 schaak.  
 
Welke (door mij gespeelde) zet laat 
remise toe, en welke zet had mij  
goede kansen op het punt opgeleverd 
als ik het hoofd koel had gehouden? 
      Lees verder >>>



20  

 

PvhJ - Casper vs. Johan: Straatgevecht 

Door Casper Dekker 
 
Niet alleen is elke schaakpartij uniek in zichzelf, we kunnen ook wel 
zeggen dat elke partij zijn eigen karakter heeft. Daar waar sommige 
partijen te beschrijven zijn als een elegante dans, een sierlijk geheel, 
kan de partij van Johan en mij het best beschreven worden als een 
straatgevecht. Een gevecht wat niet altijd mooi was, niet altijd eerlijk 
was, maar wél spannend was. Ik neem jullie graag mee. 

Hoe verging het mijn teamgenoten? Toen ik na de opening mijn  
ronde langs de borden maakte zag ik geen enkele reden tot zorg. Op 
bord 4 moest Léon helaas snel met de witte vlag zwaaien, maar  
ondertussen tekende zich op de overige borden een rooskleuriger 
beeld af. Geen vuiltje aan de lucht. 
 
Wat later op de avond was Henk knap mijn (achter)naamgenoot met 
192 punten meer de baas. Die partij kunt u naspelen op de website. 
Maar helaas vielen alle andere dominostenen om. Zowel Roland als 
Dick scoorden in een gewonnen stelling slechts een 0 en ook Rudolf 
en mijn broer kregen dat getal achter hun naam. Pieter wist een  
lastig eindspel helaas niet te keepen en daardoor droop het eerste 
gedesillusioneerd met 1½ - 6½ af. Toch bieden de tussentijdse stel-
lingen hoop dat er in de komende ronden meer mogelijk moet zijn. 

Partij van het jaar! 
 
Blad is op zoek naar interessante partijen. Heb je dit seizoen een 
fraaie combinatie gespeeld, je angstgegner eindelijk een keer mat 
gezet of uit een volledig verloren positie nog remise gemaakt? 
 
Schrijf er een mooi verhaal over en stuur het in. Aan het einde van 
het seizoen zal een deskundige jury alle inzendingen beoordelen. 
Hierbij tellen niet enkel de schaaktechnische hoogstandjes mee maar 
minstens zo belangrijk is het bijbehorende verhaal. De winnaar zal op 
de Ledenvergadering in het zonnetje worden gezet. Insturen dus:  
extern@espion.nl. Casper en Tim gingen je al voor: 
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De partij begon met het voor mij 
minder vertrouwde Budapest-
gambiet. In deze stelling geeft zwart 
een pion via f6 zodat het paard een 
plekje heeft na h3 van wit. Ik was 
hier nog erg tevreden over mijn stel-
ling maar merkte dat de activiteit die 
zwart had behaald met het pionnetje 
vervelend begon te worden. Ik wist 
niet hoe ik verder moest terwijl er 
steeds meer dreigingen ontstonden. 
 

Na enkele inaccurate zetten van mij 
kwam deze positie op het bord, waar 
ik tot mijn afschuw nét nadat ik mijn 
zet gedaan had zag dat er een 
mooie tactische klap voor zwart was. 
Ik laat het aan u om deze te vinden. 
Gelukkig zag mijn tegenstander het 
ook niet en wist ik later zwart toch in 
de verdrukking te krijgen. Helaas 
wel ten koste van de klok. 

 
 
Ik had nog maar enkele minuten 
toen ik in deze positie besloot tot een 
wild offer: Pxh7. Zwart antwoordde 
helaas met het ijzersterke gxh5 en ik 
besefte dat mijn positie er met maar 
tweeënhalve minuut niet fraai uitzag. 
Een knockdown zogezegd – alleen 
dan zonder de tien tellen. Zonder 
loper en zonder tijd besloot ik toch 
nog maar even door te gaan.  
 

In een eindspel wat niet goed in diagrammen te vangen valt, bleek 
echter het onmogelijke toch mogelijk en wist ik te winnen (dankzij 
een doorgelopen pion). Dat bracht mij aan de top van de competitie. 
Maar het mag gezegd worden, helemaal eerlijk was het niet. 
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Overpeinzingen van een clubschaker (vervolg) 

Door Jan Koolstra 
 
Een poos geleden heb ik een aantal bijdragen geleverd met de titel 
“Overpeinzingen van een clubschaker”. Sindsdien ben ik wat verder 
gaan peinzen over dit edele spel, hier een kort verslag: 
 
Bij mijn laatste werkgever had ik een collega met een grote liefde 
voor het schaakspel. Tijdens een pauze deed hij verslag van een 
partij 3D-schaak. Hij legde mij uit dat hij aan het eind bijna krank-
zinnig was geworden omdat hij er niet in slaagde te overzien wat 
voor mogelijkheden er allemaal waren. Nu was deze man beslist 
goed bij de pinken, met een ingenieurstitel en behoorlijke schaaker-
varing. Maar wat is in vredesnaam 3D-schaak?  

 
In het plaatje ziet u de 
meest ingewikkelde 
vorm daarvan. Hierbij 
staan de stukken niet 
alleen verdeeld op 64 
velden in het platte 
vlak, ook de opstaan-
de verticale vlakken 
doen mee. We gaan 
dus denken in drie 

richtingen, vandaar 3D. Waarschijnlijk zijn de stukken magnetisch, 
waardoor ze niet van de wanden vallen. In dit spel kan bijvoorbeeld 
een toren in één zet twee velden naar achteren en drie velden naar 
boven bewegen. Of een paard kan één 
veld schuin naar beneden en één veld 
naar voren schuiven. 
 
Een andere vorm van 3D schaak ziet u 
hiernaast. In plaats van het ene acht bij 
acht vierkant staan er drie vierkanten bo-
ven elkaar. De beginopstelling bestaat uit 
de witte stukken aan de voorkant van het 
onderste bord en de zwarte stukken aan 
de achterkant van het bovenste bord.  
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Ik heb geen spelregels kunnen vinden, maar ga ervan uit dat een  
loper vanaf het onderste bord niet alleen diagonaal op één bord kan 
bewegen, maar ook schuin omhoog tot het derde bord. Dan moet er 
op het middelste bord halverwege die diagonaal natuurlijk geen stuk 
van de eigen kleur staan. En een pion dan? Die mag op hetzelfde 
bord vanuit de beginstand gewoon van e2 naar e4, maar ook recht 
omhoog.  
 
Als we de drie borden aangeven met A,B en C, dan worden die zetten 
genoteerd als Ae2-Ae4 resp. Ae2-Ce2 In een gewoon schaakspel kan 
een geheel vrijstaande dame naar maximaal 28 velden. U mag uitre-
kenen, hoeveel mogelijkheden er bestaan met dit 3D-spel. Begrijpt u 
nu, waarom mijn collega kon vertellen, waarom hij stapelgek dreigde 
te worden bij het spelen van dit spel? 
 
Er zijn nog meer mogelijkheden. Ik laat er nog twee zien. In beide 
gevallen is het vlakke bord is nu vervangen door een soort bergland-
schap. Het totale aantal velden blijft gewoon 64. De twee partijen zijn 
aanvankelijk gelegerd op de flanken van twee tegenoverliggende  
bergen. De strijd vindt dan voornamelijk plaats in het dal. 

Uw eigen EsPion Notatieboekje 

Geen gedoe meer met losse blaadjes,  
alle schaakpartijen overzichtelijk bij elkaar.  

Haal ’m snel bij Henk Enserink! 

 
Voordeelbon 

Voordeelbon 

Nu voor slechts 5 euro! 
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PvhJ - Tim vs. Nick: Onbeweegbare ‘stukken’ 
Door Tim van Daalen 
 
Ik neem u graag mee door een wilde rit; mijn externe partij tegen 
VAS 5 waarin een interessant vraagstuk naar voren kwam. Mijn te-
genstander vroeg na de partij “Ik moet richting het einde nog steeds 
compleet gewonnen staan met twee pionnen meer, toch?” Waarop ik 
antwoordde “Nou... je had geen stukken die je kon gebruiken dus tel-
len die dan nog als stukken?” Laten we er samen naar kijken, pak er 
een lekker bakje koffie of kop thee bij en let’s go! 

 
We beginnen bij de volgende positie. 
Na een tragische openingsfout en 
een door mij hevig onderschatte 
aanval komen we hier terecht.  
Hoewel qua materiaal gelijk is mijn 
pionnenstructuur afschuwelijk, veel 
stukken onderontwikkeld en mijn 
koning onveilig.  
 
Zwart staat hier dan ook op zijn 
minst veel beter, als niet vrijwel 
compleet gewonnen. Desalniettemin 

weet ik dat zwart nog een paar accurate zetten moet vinden om iets 
te doen met dit strategische voordeel. Daarom blijf ik actief en snel 
spelen, al zij het met een beetje bluf (computer geeft -3.1, ruim een 
paard/loper achterstand...) Maarja ‘no guts, no glory’ toch?  
 
Dat plan lijkt te werken want na een 
boel zetten en een dameruil ten koste 
van een pion, komen we in een positie 
waar ik mezelf kan bewijzen. 
 
Een pionoffer met veel tricky ideetjes 
bijvoorbeeld! Zwart is niet bang en 
grijpt het cadeautje Pxg3 met beide 
handen aan. Dit geeft hem naast twee 
pionnen immers ook drie verbonden 
vrijpionnen.  
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De zetten die volgen laten al een klein beetje het motief zien waar ik 
op zat te azen: Omdat hij mijn pion pakt krijg ik tijd het roer over te 
nemen. Zet na zet kan ik nieuwe dreigingen zijn kant op gooien. Op 
deze manier lijkt het bijna alsof wit voor staat in materiaal. Elke zet 
moet zwart reageren op wat ik doe, terwijl hij langzaam wordt terug-
gedrongen, dat was tevens de enige kans voor mij op een mirakel! 

 
Er zijn veel zetten voorbij gevlogen. 
Zwart heeft nog steeds twee  
pionnen meer. Maar.. als we naar de 
positie kijken is er niet één stuk van 
zwart die ook maar iets kan uitrich-
ten: De loper op f8, de toren op e8 
en het paard op a6 staan allemaal 
vast en het paard op h6 kan niet 
weg vanwege Th8. Dus ondanks de 
twee pionnen achter zag ik nu veel 
perspectief.  
 

Het enige wat belangrijk is dat zwart geen tijd krijgt om zijn proble-
men op te lossen. En zo gezegd, zo gedaan. Hoewel zijn paarden wat 
activiteit wisten te krijgen, kon hij niet alles oplossen. En die actieve 
paarden waren ook niet gratis, het kostte hem een koning die ner-
gens heen kon en een gepende loper. Dit werd hem fataal.  
 
Zwart heeft zojuist Te8-Tc8 gespeeld 
om eindelijk de loper te ontwikkelen, 
maar het is al te laat. Pxe5 en zwart 
bezwijkt. Als hij fxe5 speelt hangt 
het paard op g6. De partij ging ver-
der met Pxe5 waarna ik met Txf8 de 
loper won. Hoewel een stuk voor 2 
pionnen niet altijd gewonnen is kon 
ik het nu snel afmaken: Txf8 Txf8, 
Pxf8 b5, Lc5 f5, Pe7+ 1-0 
 
Een dramatisch einde van een rare partij waar de zwarte stukken 
vooral elkaar in de weg zaten. Dus wat denkt u? Is een stuk nog wel 
een stuk als het niet bewegen kan? 
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Eindspelrubriek: (Simpele) Toreneindspelen 
Door Henk Enserink 
 
We behandelen ditmaal toreneindspelen. Schrijdt zo nodig uit je ivo-
ren exemplaar naar beneden, leg een bord op de grond, ga plat op je 
buik liggen en doe mee. We gaan hier bruikbare geheimen ontrafelen 
aan de hand van John Nunn, die er een dik boek over schreef: 
‘Secrets of rookendings’.  
 
Ruim driehonderd bladzijden met stellingen waarin wit enkel een  
toren en een koning heeft, zwart een toren, een koning en een pion. 
En wit moet proberen remise te houden. Hoe moeilijk kan het zijn 
met zo weinig materiaal? Nou, behoorlijk! 
 
Een toren kan de pion van achteren dekken, van voren of van opzij. 
Het kan gaan om randpionnen, b en g, of de meer centrale exempla-
ren. Hoe ver is de pion opgerukt, waar staan de koningen? Allemaal 
omstandigheden die beslissend kunnen zijn voor het resultaat. 
 
In veel situaties is beslissend wie er zetten mag, of moet. Zugzwang 
is een bekend thema in toreneindspelen. Wie aan zet is bereikt een 
slechter resultaat dan wanneer je de beurt zou mogen overdoen aan 
de tegenstander. Iedereen heeft het wel eens ervaren wanneer je 
probeert de oppositie te houden met enkel Koningen en een pion die 
het promotieveld probeert te bereiken. 
 
Ik geef twee bijna gelijke stellingen waarvan er eentje remise te hou-
den is en de ander verliest. Nunn doet het anders, die geeft stellingen 
waarin wit moet proberen te winnen en zwart remise te maken.  
 
Met de moeder van de Van Foreestjes ben ik het eens dat er te wei-
nig oefeningen gericht zijn op verdedigen. Een half punt redden in 
een ogenschijnlijk verloren stelling moet even euforisch voelen als 
iemand net over de rand weten te duwen. 
 
Beoordeel de stellingen eerst vanaf het diagram, dus zoals je in een 
partij zou doen. Check daarna in een analyse op het bord, waarin je 
onbeperkt terug mag nemen, of je intuïtie juist bleek. 
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We beginnen met een situatie waarin de zwarte pion de tweede rij 
bereikt heeft en van voren gedekt wordt. Wit aan zet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
In welke stelling weet wit er nog een remise uit te slepen? Het princi-
pe is dat wit uit de schaakjes moet blijven, dus de begin zetten liggen 
voor de hand. Of beter eerst zelf nog schaak geven? De koning staat 
in het rechter diagram een veld verder verwijderd om te verdedigen. 
Is dat een nadeel of juist een voordeel?  
 
Bij de volgende stellingen staat de zwarte pion nog op de derde rij: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Kb7 is een verloren zet, want na 1…a2 zit er voor de koning weinig 
anders op dan om weer dekking zoeken op a8. Dus je moet beginnen 
met een torenzet, Maar welke? En in welk diagram leidt de juiste zet 
tot succes en waarom? Slechts 5 figuren op het bord. Dat moet toch 
te doen zijn… 
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Uitsmijter 

 
Wit aan zet.  
 
Er zijn genoeg opties om mat in 1 te 
geven. Maar lukt het ook een zet te 
vinden waarmee zwart nog even in 
leven blijft? 
 
Heb je een leuke stelling voor de  
volgende uitsmijter? Stuur ’m in! 

www.espion.nl   

Wijnwedstrijd 

Maandag 2 januari 2023  

Aanvang: 20 uur 

In 2020 hadden we een corona-lockdown, het bestuur bracht wijn 

aan huis en er werd online gestreden. In 2021 wederom een  

lockdown, het ging ongemerkt voorbij. In 2022 is er geen clubavond  

tussen kerst en oud en nieuw. Maar… 

 

In 2023, op de eerste clubavond van het nieuwe jaar, is het zo ver.  

Alle regels gaan overboord en we strijden voor mooie flessen wijn. 

Uiteraard brengen we ook een toast uit op het nieuwe jaar! 


